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Abstrakt  

Předmětem mé diplomové práce je strategická analýza konkurenčního okolí 

společnosti HON a.s. Teoretická část se věnuje marketingovým informacím, strategické 

analýze a nástrojům strategické analýzy. Dále jsou popsány strategické scénáře. V druhé 

části, která je zaměřena na praxi je provedena vlastní analýza vnitřního prostředí firmy a 

externí analýza jejího konkurenčního prostředí. Na základě získaných informací z 

předešlých analýz je vypracována strategie pro další rozvoj společnosti.  
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Abstract  

The subject of my thesis is the strategic analysis of the competitive area of HON 

a.s.. The theoretical part is concerned with marketing information, strategic analysis and 

conditions of strategic analysis. The following describes the strategic scenarios. In the 

second part, which is focused on the practice is perform in the analysis of the internal 

environment of the company and external analysis of the competitive environment. Based 

on the information obtained from the previous analysis is a strategy for further 

development of the company. 
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ÚVOD 

Všeobecně lze říci, že v době internacionalizace a globalizace, intelektualizace 

a ekologizace, závisí podnikatelský úspěch především na včasném předvídání tržních 

příležitostí a řešení případných potencionálních problémů strategického charakteru. 

Obecné vývojové trendy se mohou stát pro podnik jedinečnou příležitostí téměř v každém 

oboru podnikání, jsou-li managementem při rozhodování řádně zohledněny, nejsou-li, 

mohou se zrovna tak stát pro firmu hrozbou. Při strategickém řízení je třeba vyhodnocovat 

zejména faktory v podnikovém okolí, což mohou být požadavky zákazníků, chování 

konkurenčních firem a dodavatelů, vývoj makroekonomických podmínek (měnová 

a fiskální politika, daňová soustava, investice v zahraničí, ekologické požadavky apod.), 

ovšem management nesmí zanedbávat ani interní faktory podniku. 

Někteří odborníci tvrdí, že rozhodování realizované na strategické úrovni řízení 

ovlivňují úspěšnost daného podniku až z 80%. Můžeme říci, že úspěšnost dané společnosti 

závisí na schopnosti managementu rozpoznávání příležitostí a řešení potencionálních 

problémů. V odborné literatuře lze najít mnoho doporučených pojetí, přístupů a konceptů 

strategického řízení, avšak vždy je třeba brát na zřetel podmínky dané organizace.  

Pokud má podnik uspět na trhu, je třeba, aby byl vždy o krok napřed před 

konkurencí. Pro úspěch na trhu je důležité odlišení se od konkurence a jedinečnost.  

Cílem každého podniku je, aby omezil své chyby v podnikání a dostal organizaci 

do situace, ve které může předvídat změny a využít je ve svůj prospěch. Proto musí mít 

každá společnost vypracovanou podnikatelskou strategii a neustále ji rozvíjet. Podnik si 

musí jasně stanovit cíl a vizi. Tyto cíle by měly být dosažitelné a při jejich stanovování si 

je třeba uvědomit hrozby a rizika, ale také nové příležitosti. 

Strategická analýza je oblast, ve které je důležitý tvořivý přístup. Je zde mnoho 

dalších analýz, které podniku dávají řadu informací důležitých pro jeho další rozvoj. Tyto 

informace se týkají jak vnějšího okolí, tak vnitřního okolí. Po zpracování výsledků by se 

firma měla zaměřit hlavně na dlouhodobé cíle, protože ty ovlivní fungování firmy do 

budoucnosti. 

Cílem mé diplomové práce je zanalyzovat vybranou společnost, poukázat na její 

slabé stránky a navrhnout opatření pro zlepšení těchto stránek. Dalším cílem je poukázat na 
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výhody a silné stránky společnosti, které je třeba neustále udržovat. Práce je tvořena 

dvěma částmi a to teoretickou části a praktickou části. 

V první části své práce se budu věnovat teoretickému popisu strategických analýz 

společností. Hned na začátku se budu detailně zabývat způsobem řízení malých a středních 

podniků, dále se zaměřím na analýzu vnějšího prostředí a závěr teoretické části práce bude 

směrovat na analýzu vnitřního prostředí.  

Druhá část práce bude věnována charakteristice samotné společnosti, tedy 

společnosti HON a.s. Jedná se o předního ryze českého výrobce kancelářského nábytku 

(stoly, skříně) prodávaný pod obchodní značkou HOBIS (nižší třída a tzv. referentské 

kanceláře) a EXNER (vyšší třída a tzv. manažerské kanceláře). Ve zkratce popíši i historii 

této společnosti. Dále budu popisovat, co vlastně tato společnost vyrábí a produkuje a bude 

věnována aplikaci jednotlivých výše popsaných teoretických analýz na mnou vybranou 

společnost. 

Následující třetí kapitola bude věnována mezipodnikovému srovnání 

s konkurenčními podniky a jejich podrobná analýza. 

V poslední části napíši vyhodnocení analýzy, která bude vycházet z výše popsaných 

a vytvořených analýz. Popíši, kde by mohla společnost využít nových možností 

a samozřejmě také nezapomenu vyzdvihnout, kde má společnost HON a.s. své nejsilnější 

stránky. 
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1 Strategické řízení, strategie a strategická analýza 

Strategické řízení představuje soubor aktivit zaměřených na formulaci směrů 

dalšího rozvoje podniku. Jde o mimořádně složitý proces, jehož cílem je rozvíjení 

a udržování životaschopné shody mezi cíli a zdroji podniku na straně jedné a měnícími se 

podmínkami tržních příležitostí na straně druhé. Strategické řízení zahrnuje identifikaci 

příležitostí a přijetí navazujícího strategického rozhodnutí, týkajícího se alokace zdrojů 

a způsobu jejich využití. 

1.1 Strategické řízení a strategie 

Strategické řízení je proces, ve kterém vrcholoví manažeři formulují a zavádějí 

strategie směřující k dosažení cílů, k souladu mezi vnitřními zdroji podniku a vnějším 

prostředím a k zajištění celkové prosperity a úspěšnosti a úspěšnosti podniku. Je základem 

řízení celého podniku, východiskem všech podnikových plánů a projektů a prvkem 

sjednocujícím činnost všech pracovníků podniku. Strategické řízení se uskutečňuje 

prostřednictvím tvorby a realizace jednotlivých strategií. 

Strategie směřuje k souladu mezi vnitřními zdroji podniku a vnějším okolím 

podniku a k zajištění celkové prosperity a úspěšnosti podniku.  

Přenesením do ekonomické terminologie a sféry řízení podniku znamená, že 

strategie představuje postup k dosažení cílů, při kterém se nejlépe uplatní přednosti 

podniku. To znamená, že jeden řídící subjekt usiluje o získání konkurenční výhody nad 

jiným subjektem, strategie směřuje k vítězství. Právě tato skutečnost představuje 

nejvýznamnější odlišení tohoto pojetí strategického řízení a řízení dlouhodobého 

a koncepčního. 

Strategické řízení využívá různé přístupy k formulaci strategie, často uplatňovaným  

je hierarchický přístup, založený na formulaci poslání, vize, strategických cílů a strategie 

[15]. 

Poslání – identifikuje základní funkci podniku, vyjadřuje smysl existence organizace. 

Často současně vyjadřuje i vztah k zainteresovaným skupinám, především vlastníkům, 

zaměstnancům, zákazníkům i dodavatelům, regionu, jakož i hodnoty, které podnik uznává. 

Vize – má na rozdíl od poslání výrazně hodnotový charakter. Vyjadřuje představu  

o budoucím stavu podniku, resp. je obrazem jeho budoucnosti 
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Strategické cíle – jsou očekávané budoucí výsledky. Jejich formulace se odvíjí od poslání 

a vize podniku. Strategické cíle představují žádoucí stav, kterého se podnik snaží 

dosáhnout prostřednictvím své existence a svých činností. Cíle organizace mohou být 

formulovány s různou mírou obecnosti, mohou mít různou věcnou podobu. Volba cílů  

a způsob, jak budou plněny, jsou ovlivněny a omezeny hodnotami, které podnik zastává. 

Primárním cílem je nejčastěji maximalizace hodnoty pro akcionáře. Podnikání je o tvorbě 

hodnoty. 

Strategie – stanoví cesty, jak dosáhnout naplnění poslání, vize a cílů. Představuje koncept 

celkového chování podniku, určuje nezbytné činnosti a alokaci zdrojů potřebných  

pro dosažení zamýšlených záměrů. Strategie mohou být zaměřeny i na tvorbu metod, 

nástrojů a opatření, jejichž pomocí a prostřednictvím jsou prosazovány věcné strategie. 

Mezi věcnými strategiemi a strategiemi řízení je vzájemná vazba. 

Formulace poslání, vize, cílů a strategie vyžaduje analyzovat a vyhodnotit velké 

množství informací charakterizujících nejen podnik a jeho jednotlivé stránky, ale i jeho 

okolí. Tento proces vyžaduje systematický přístup, který zahrnuje identifikaci a analýzu 

vnějších faktorů působících na podnik a jejich konfrontaci se zdroji podniku. Strategické 

řízení musí být kontinuálním procesem, který na vnější prostředí reaguje přizpůsobováním 

se podniku. 

Strategie určuje směr a oblast působnosti organizace v dlouhodobém horizontu, 

přičemž podnik dosahuje výhody v měnícím se prostředí prostřednictvím uspořádání svých 

zdrojů a schopností s cílem naplnění očekávání zúčastněných stran [6]. 

Strategie je nezbytným nástrojem přežití podniku, jeho prosperity. Vychází 

z odhadu budoucích trendů a jevů, které v průběhu strategického období mohou nastat. 

Významnou úlohu zde hraje schopnost předvídat. 

Strategie je neustále se vyvíjející se proces vedoucí k dosažení strategických cílů 

podniku [15]. 

Cíle podniku jsou často prezentovány ekonomickými charakteristikami (např. tržby, 

zisky, návratnost atd.), mohou být ale i zaměřeny do oblasti sociální (veřejně prospěšné 

práce, image podniku apod.) 

Vytyčené cíle by měly splňovat určitá kriteria (někdy označovaná jako metoda „SMART“) 

 Stimuling – stimulující 
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 Measurable - měřitelné 

 Acceptable – přijatelné pro ty, kdo je budou naplňovat 

 Realistic – reálné 

 Timed – vymezené v čase [15] 

1.2 Strategie a konkurenční výhoda 

Jedním z hlavních důvodů, proč je proces strategického řízení tak důležitý, je 

skutečnost, že pomáhá podniku identifikovat, vybudovat a udržet si konkurenční výhody, 

která je nezbytně nutná pro zajištění prosperity, zejména s ohledem na působení 

konkurenčních tlaků a sil. Podstatou strategie je získání náskoku a jeho následné udržení. 

Strategie usiluje o to, aby se podnik od konkurence něčím lišil. Získání a udržení 

konkurenční výhody je podstatou udržení výhody. Jestliže podnik děla nebo vlastní něco, 

co je obtížně dosažitelné, nebo dokonce nedosažitelné pro konkurenty, je tato skutečnost 

základem konkurenční výhody a z toho plynoucích výnosů. Strategie vyžaduje volbu a je 

třeba se rozhodnout, jakou konkrétní hodnotu zajišťovat a komu ji poskytovat[15].  

1.3 Strategická analýza 

Základem pro formulování strategie podniku vedoucí k dosažení konkurenční 

výhody je nalezení souvislosti mezi podnikem a jeho okolím. Proces formulace strategie je 

složitý proces, který vyžaduje systematický přístup pro identifikaci a analýzu vnějších 

faktorů působících na podnik a jejich konfrontace se zdroji a schopnostmi podniku. 

Nejvýznamnějším úkolem strategie je připravit podnik na všechny situace, které s velkou 

pravděpodobností mohou v budoucnu nastat. 

Základní východiska pro formulaci strategie vyplývají z výsledků strategické 

analýzy. Strategická analýza obsahuje různé analytické techniky využívané i pro 

identifikaci vztahů mezi okolím podniku, zahrnujícím makrookolí, odvětví, konkurenční 

síly, trh, konkurenty a zdrojovým potenciálem podniku. Analýza představuje rozložení 

určitého komplexu na jednotlivé součásti. Postupuje od celku k částem, složkám, ze 

kterých se celek skládá. Jejich cílem je odhalit jednotu a zákony diferencovaného celku. 

Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní 

faktory, o nichž lze předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategii 
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podniku. Velmi důležité je posoudit vzájemné vztahy a souvislosti, které mezi faktory 

existují. Tento krok je pak základem pro posouzení vhodnosti současné strategie či 

rozhodnutí o volbě strategie nové. Vychází se přitom nutně z odhadů budoucích trendů 

a jevů, jež mohou v průběhu strategického období nastat. Základními fázemi strategické 

analýzy jsou 

 analýza okolí 

 analýza vnitřních zdrojů a schopností [15]. 
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2 Analýza prostředí společnosti 

Vývoj konkurenčního prostředí v uplynulém období je definován především 

rychlou globalizací a stírání bariér mezi obory. Firmy, jež jsou charakterizovány silnou 

diverzifikací, podnikající v mezinárodním tržním prostředí, bývají velmi úspěšné 

i v lokálních oblastech. Napříč svému rozšíření tohoto oboru, jsou ze strategického řízení 

známy pouze základní metody a charakteristiky. Pro úspěšné uplatnění firem 

v mezinárodním měřítku je třeba vysoce kompetentního řízení a kvalitního vedení, v čemž 

mají právě české organizace značné mezery.  

Strategie může být definována jako cesta vedoucí ke stanoveným cílům, tvořena 

podnikatelskými, funkcionálními a konkurenčními oblastmi, které lze uplatnit při 

vymezení celkové skladby činnosti podniku [29]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1  Úrovně řízení [8] 

 

Tyto jednotlivé úrovně na sebe hierarchicky navazují. Liší se především z hlediska 

míry kompetencí, odpovědnosti při stanovování cílů, úkolů a jejich realizace.  

Strategická úroveň definuje cíle a úkoly taktické úrovni, která je přenáší do úrovně 

operativního řízení. Markantní rozdíly jsou v časových horizontech realizace cílů a řešení 

problémů. Ve strategickém řízení se termínuje v řádkách let, v operativním se pak jedná  

o dny, či kratší časy. 
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A) Strategické řízení 

Strategické řízení vychází z dlouhodobých předpovědí vývoje, dopomáhá firmě 

předvídat budoucí problémy a příležitosti a pomocí jeho aplikace lze firmu připravit  

na řešení zásadních problémů a překážek dalšího vývoje. Strategické řízení dává organizaci 

jasné směry a cíle a v neposlední řadě, určitou jistotu jejím pracovníkům. Je všeobecně 

známo, že se lidem mnohem lépe pracuje, pokud vědí, kam jejich společnost směřuje 

a v jaké části daného vývoje se momentálně nachází.  

Aplikace strategického řízení napomáhá zvyšovat kvalitu managementu, jelikož 

nutí vedoucí pracovníky rozhodovat kvalitně a efektivně, tak aby všechny zdroje, kterými 

podnik disponuje, byly alokovány efektivně, hospodárně a účelně. Uplatnění tohoto stylu 

řízení rovněž klade vysoké požadavky na komunikaci uvnitř podniku, koordinaci činnosti 

při tvorbě projektů i motivaci pracovníků [6]. 

Strategické řízení zajišťuje dlouhodobě soulad mezi posláním, dlouhodobými cíly  

a disponibilními zdroji organizace, dále mezi firmou a prostředím v němž organizace 

podniká. Obdobně lze takto definovat řízení u obou nižších úrovní, a to u úrovní řízení 

taktického a operativního, jež můžeme rovněž definovat jako mix základních 

manažerských dovedností, tedy plánování, organizování, vedení a kontroly [9]. 

B) Taktické řízení 

Taktické řízení se od strategického liší zejména užším záběrem (především alokací  

a využití zdrojů), vyšším stupněm podrobnosti, kratším časovým horizontem (přibližně 

jeden rok), menším stupněm nejistoty a neurčitosti. Toto řízení má na starosti zajištění 

různých operací na nižších úrovních. Například nákup produktů do firmy, výroba, prodej 

výrobků, ale také práce v rámci personální oddělení. Cíle jsou zde zadávány formou 

subcílů a přiřazovány jednotlivým funkčním jednotkám. Při formulaci tohoto řízení by měl 

podnikatel dojít k reálnému posouzení pozice firmy. „Pravidla hry“ jsou dobře známa, 

problémy jsou v taktickém řízení dobře strukturované a opakující se [9]. 

C) Operativní řízení 

Operativní řízení představuje souhrn řídících činností, jejichž nejdůležitějším cílem  

je zajistit plánovaný průběh řízených procesů při maximálně hospodárném využití vstupů. 

Toto řízení by mělo podnikateli představit kroky k dosažení určitého daného projektu, 

které budou propracovány do detailů. Časové termíny jsou zde používány ve dnech, 
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měsících, týdnech. Operativní řízení stanovuje pro daná odvětví přímé kroky k dosažení 

cílů. Je uskutečňováno na nejnižší úrovni organizačních jednotek (dílny, pracoviště atd.) 

Operativní a taktické řízení navazuje na cíle určené ve strategickém řízení a zabývá  

se jejich dosažením. Cíle se stanovují na základě předchozích zkušeností, které mají 

manažeři, podnikatel nebo jež byly již ve firmě dosaženy. Zaměstnanci, kteří mají za úkol 

sledovat cíle a dosahovat jejich splnění, jsou úzce spojeni právě se svou funkcí [9]. 

Upevnit a posílit konkurenční pozici podniku v dlouhodobém horizontu znamená, 

že manažeři ve vedení podniku musí zvládnout základní znalosti a dovednosti, jak 

zpracovat kvalitní strategii a jak ji úspěšně implementovat do života podniku. I když 

existuje řada teorií, jak podnikovou strategii zpracovat, není možné vytvořit jediný 

univerzální model. Každá podniková strategie je unikátní a představuje způsob, jakým 

manažeři chtějí připravit podnik na budoucnost. 

Zpracování kvalitní strategie podniku je náročné. Tím však práce manažerů zdaleka 

nekončí. Rozhodující je implementace strategie, při které manažeři musí v podniku 

vytvořit takové podmínky, které umožní strategii realizovat [2]. 

2.1 Analýza mikrookolí 

Mikrookolí obklopuje podnik. Sestává se z podniků, které si zpravidla konkurují, 

jejich výrobky se mohou vzájemně substituovat. Mikroprostředí zahrnuje faktory, které 

může podnik do jisté míry využít a které ovlivňují možnost podniku dosáhnout své hlavní 

funkce – uspokojovat potřeby svých zákazníků. Faktory mikroprostředí tvoří daný subjekt 

– podnik, zákazníci, dodavatelé, distribuční články, prostředníci a konkurence. Důležitost 

analýzy mikrookolí je dána především aktivní participaci podniku na jeho stavu a vývoji. 

S ohledem na tyto skutečnosti je analýza mikrookolí, směřující k jejímu bližšímu poznání, 

odhalení vývojových trendů, zákonitostí a vazeb, velmi důležitou součástí strategické 

analýzy. Účelem strategické analýzy je získat globální pohled na tržní pozici a tržní 

potenciál a na směr, kterým by mělo dále postupovat [18]. 

Velmi důležitým aspektem jsou specifické přednosti podniku, které vyobrazují, 

v čem je daná organizace silná a co konkurenti nemohou, či pouze stěží mohou napodobit.  

Jejich důležitost je dána možností odlišit se od konkurence podniku a dosahovat tak 

vyššího zisku. Konkurenti jsou pak motivováni k napodobení těchto předností, a jestliže 
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jsou úspěšní, tak tyto přednosti odstraní. Jak daný podnik, tak jeho konkurence je nucena 

k neustálému zdokonalování svých specifických předností a dochází tak k permanentnímu 

vývoji daného odvětví. Zdroji takovýchto předností je v ideálním případě unikátní 

a kvantifikovatelný majetek a unikátní schopnosti tento majetek využít [23]. 

2.1.1 Analýza odvětví 

Při analýze odvětví se sledují základní charakteristiky analyzovaného odvětví,  

do kterého podnik patří. Zaměřuje se převážně na velikost trhu, fáze životního cyklu, 

vstupní a výstupní bariery, na druh vyráběného výrobku, rozsah diverzifikace výrobků, 

porovnatelné výrobky, rozsah automatizace, zkušenosti a z nich vyplývající přednosti, 

nezbytná velikost výrobních středisek, náklady na dopravu a distribuci, objem produkce 

nezbytný pro vstup na trh atd. [10]. 

2.1.2 Klíčové faktory úspěchu v odvětví 

Na základě výše uvedené analýzy lze definovat klíčové faktory úspěchů, které 

dávají podniku jistou schopnost prosperity. Takovýchto klíčových faktorů úspěchu se 

v odvětví vyskytuje zřídkakdy více než tří nebo čtyř. Management, který již zná potřeby 

zákazníků dané společnosti, se snaží na základě znalosti klíčových faktorů úspěchu 

definovat jisté přednosti podniku, které mu umožní v konkurenčním boji zvítězit. Při 

rozhodování o tom, které silné stránky či konkurenční slabosti bude využito, by měl 

management vycházet z klíčových faktorů úspěchu dané společnosti. Může-li být využita 

silná stránka v oblasti klíčových faktorů úspěchu, má firma vysokou pravděpodobnost 

generovat silnou konkurenční výhodu. 

2.1.3 Atraktivita či neatraktivita odvětví 

Kvalifikovaná analýza odvětví poskytuje mimo jiné i informace o atraktivitě 

odvětví, ve kterém se podnik nachází. Pokud se podnik nachází v atraktivním odvětví, je 

nucen se zaměřit na strategii agresivní a růstově orientovanou. Jedná-li se o odvětví 

neatraktivní, je jeho strategie zaměřena spíše na udržení stávající pozice, přičemž slabší 

podniky uvažují o odchodu z odvětví. Faktory, jež významným podílem ovlivňují 

atraktivitu odvětví, jsou především velikost trhu, růstový potenciál, etapa životního cyklu, 
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struktura odvětví, počet podniků a jejich velikost v odvětví, nároky na kapitál, stabilita 

poptávky, intenzita konkurenčního boje atd.  

U určování atraktivity odvětví, je potřeba individuálního přístupu, jelikož i zdánlivě 

neatraktivní prostředí, může být pro jeden konkrétní podnik zajímavé.  

2.1.4 Model životního cyklu odvětví 

Model životního cyklu odvětví je jakousi obdobou životního cyklu výrobku. 

V praxi ovšem není jednoduché určit, v jaké fázi se dané odvětví nachází. Daný cyklus je 

odvozen z trhu, tedy zkoumání, zda počet zákazníků a s ním i poptávka roste, klesá, či je 

stabilní z hlediska objemu. Důležitým faktorem, o nějž se životní cyklus odvíjí, je jeho 

růst. Cyklus odvětví je vysoce vázán na vývoj poptávky, který se pak odráží v růstu 

odvětví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2  Životní cykly odvětví [29] 

 

Při vzniku odvětví, podniky kladou důraz na specifické přednosti a rozvoj trhu. 

Cílem každého z nich je pak získat vysoký tržní podíl a vytvořit si takové dovednosti, které 

jim přilákají dostatečný počet zákazníků, aby si podnik mohl vybudovat co nejsilnější 

konkurenční pozici.  
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V etapě růstu se hlavním úkolem pro podniky stává upevnění si své pozice 

a vytvoření si základu pro přežití v dalších etapách a zároveň produkovat zisk na rostoucím 

trhu. Podniky musejí předpokládat, že takto expandující trh přiláká i nové konkurenty, 

kteří se mohou stát inovátory, proto by neměli v žádném případě zanedbávat rozvoj svých 

dovedností a vytvářet tak bariéru pro vstup do odvětví novým konkurentům. 

Když dojde k zralosti, v odvětví roste poptávka jen zvolna a na intenzitě nabývá 

konkurence v oblasti cen a výrobkové diferenciace. Podniky se přetahují s konkurencí 

o zákazníky pomocí snižování cen, zlepšování výrobků a doprovodných služeb. V etapě 

dozrání roste poptávka pouze minimálně, protože dosahuje svého vrcholu. Pokud se 

podnik nachází v odvětví, které je víceméně stabilní, pak méně reinvestuje a zvyšuje tak 

výnosnost akcionářů, zatímco podnik v dynamickém odvětví je nucen své prostředky 

vynakládat na udržení pozice. Doba úpadku začíná tehdy, když poptávka v odvětví začne 

klesat. Podniky musí zvažovat, jak pokles poptávky zvrátit, či zda není lepší z daného 

odvětví úplně odejít. 

Dílčí etapy životního cyklu mají rozdílný charakter a odvíjí se od nich různé 

strategické důsledky pro podniky. Podniky, jež na svých trzích dosáhly zralosti, by měli 

rozpoznat případné ohrožení a hledat nové příležitosti. Pro strategické úvahy jsou neméně 

významné všechny fáze životního cyklu. 

2.1.5 Hybné změnotvorné síly 

Situace v každém odvětví se samozřejmě stále mění. Faktory, které mají největší 

vliv, se nazývají změnotvorné síly. Nejčastěji to bývají změny v dlouhodobé míře růstu 

odvětví, nový zákazníci, změny technologie, nové formy marketingu, rostoucí globalizace 

apod.[10]. 

Obecně jsou takto pojmenovány faktory, které na změnu odvětví mají silný vliv. 

Analýza těchto faktorů zahrnuje dva základní kroky a to, definování hybných 

změnotvorných sil a odhad jejich dopadu na odvětví. Do nejběžnějších hybných sil se řadí 

změny v dlouhodobé míře růstu odvětví, které ovlivňují rovnováhu mezi nabídkou 

a poptávkou, odchody a vstupy podniků a další růst objemu produkce. Pokud je růst 

odvětví směrem nahoru, je vstup do takového trhu lákavý i pro nové konkurenty a stávající 

podniky investují do rozšíření kapacit. Naopak pokles vede k odchodu některých slabších 

podniků z trhu a investice do rozšíření se odkládají. 
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  Dalším významným faktorem jsou noví zákazníci a způsob užívání výrobku, 

podle toho podniky upravují stávající produkci, která bude více vyhovovat jejich 

zákazníkům. Takovéto změny se odvíjejí dle hledisek demografických, sociálně 

ekonomických, geografických, atd. [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3  Hybné změnotvorné síly [8] 

 

Výrobková inovace je nutná při rozšíření stávajícího trhu, či při nutné diferenciaci 

produktu. Mezi odvětví, kde se inovace výrobků řadí mezi priority, patří software, 

videohry, hračky a léky. Oproti tomu v odvětví, zabývající se výrobou hardware je 

základní hybnou silou změny v technologii, kdy nové technologické postupy mohou 

dramaticky změnit strukturu odvětví, umožní vyrábět nové, či lepší výrobky s daleko 

nižšími náklady. Zásadním způsobem lze změnit odvětví i pomoci nových forem 

marketingu, kdy např. společnost NIKE distribuující sportovní oblečení začala 

spolupracovat se špičkovými sportovci a změnila tak strukturu stávajícího odvětví. 

Postupně ji následovali i další konkurenční společnosti. Významnou hybnou silou 

v odvětví může být i vstup nebo odchod velké společnosti, rozšíření technologického 

know-how, rostoucí globalizace odvětví, změny v nákladové efektivnosti apod. 
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2.1.6 Faktory ovlivňující nabídku 

Faktory ovlivňující nabídku lze rozdělit na faktory cenové a necenové. Cena jako 

taková vzniká působením tržních sil v určitém časovém horizontu a nazývá se cenou tržní.  

Ve zvláštním případě, je-li rovna nabídce a poptávce je označována jako cena rovnovážná 

a spolu s ní existuje na trhu i rovnováha zboží a služeb. Působení ceny a nabídky je 

vzájemné, tedy i nabídka zpětně ovlivňuje cenu a to s určitým časovým zpožděním, kdy 

jak spotřebitelé, tak dodavatelé, musí přizpůsobit objem svých nákupů resp. Nabídky 

i poptávky, změnám ceny. V odborné literatuře bývá tento mechanismus označován jako 

teorém pavučiny, viz obrázek níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4  Teorém pavučiny [28] 

 

Mechanismus utváření cen patří k základním principům fungování trhu. Napříč 

tomuto tvrzení, ani ve vyspělých ekonomikách nejsou tímto přirozeným způsobem 

utvářeny všechny ceny. Tzv. cenová regulace může mít podobu ať už cenového stropu, či 

cenové podlahy. Cenový strop se používá v případech, kdy by byla cena pro spotřebitele 

příliš vysoká. Daná hranice spotřebitele motivuje k nákupu vyššího než rovnovážného 

množství. Při cenové podlaze stát motivuje dodavatele vyrábět vyšší množství než 

rovnovážné.  

 

 

S 

S 
D 

D 

0 

P2 

Cena 

Množství 

 

PE 

P3 

P1 

Q1 QE Q2 Q1 



15 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.5  Cenový strop [22]       Obr. 2.6  Cenová podlaha[22] 

 

Výše uvedené způsoby cenové regulace jsou legální. Nelegální však je dohoda 

dodavatelů na ceně za účelem prosazení vlastních zájmů a rozdělení si trhu na základě 

kartelové dohody. Tato dohoda způsobí, že na trhu přestává působit tržní mechanismus 

a cena je stanovena jako důsledek dohody obchodníků/výrobců. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.7  Kartelové dohody [22] 

Další skupinou faktorů, které ovlivňují nabídku, jsou faktory necenové. Mezi 

nejdůležitější faktory ovlivňující nabídku patří změny cen vstupů (surovin, energie, 

pracovní síly), vnější změny výrobních podmínek (např. zásahy státu, regulace, daně, 

aktivity konkurence), změny technologií a organizace výroby, klimatické podmínky, 

intenzita konkurence (počet podnikatelů, jejich záměry a chování), očekávání změn na 

straně výrobců.  
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Znalosti působení necenových faktorů lze využít pro určení toho, co se na trhu událo (při 

tzv. retrospektivní analýze) a pro předpověď možného budoucího vývoje (při perspektivní 

analýze). Druhá z analýz je pro strategické řízení jednoznačně významnější, protože odhad 

budoucího vývoje je jedním z hlavních východisek formulace strategie. Z metodického 

hlediska je vhodné obě tyto analýzy strukturovat, formalizovat její zpracování. K tomu 

může být využita metoda MAP, která se běžně používá při analýze vnějšího prostředí  

ve strategickém řízení (SLEPT – sociální, právní, ekonomické, politické a technologické 

vlivy), případně při Porterově analýze odvětví. MAP je rozložení analýzy do navazujících 

kroků [28]: 

- identifikace těch faktorů, jejichž působení může být relevantní z hlediska návrhu 

strategie; 

- analýza dosavadního působení; 

- predikce vývoje. 

Tyto informace následně zapíšeme do sloupců a výsledný stav trhu bude dán 

průsečíkem poptávky a nabídky v grafickém znázornění [28]. 

2.1.7 Faktory ovlivňující poptávku 

Analýza a zejména prognózování poptávky, je jedním z velmi důležitých úkolů, 

které předcházejí mnoha firemním rozhodnutím. Poptávku lze analyzovat různými 

metodami, a na základě jejich výsledku pak zvolíme marketingovou strategii, která nám 

dopomáhá, aby se nabídka a poptávka dostali do vzájemného souladu ve všech případech, 

kdy je to v zájmu společnosti jako takové, přirozeně s ohledem na přírodní zdroje, životní 

prostředí, udržitelný rozvoj atd. Poptávku můžeme analyzovat na základě různých 

hledisek, např. si rozdělíme poptávku na funkční, jež tvoří každodenní potřeby, poptávku 

vyplývající z osobního zájmu (automobil, oděv, hodinky, cigarety, černá káva, alkohol, 

atd.) a hédonistická poptávka, což je poptávka po zboží, které působí převážně smyslově. 

Dále lze poptávku dělit dle opakovatelnosti (plynulá, periodická, neperiodická, 

jednorázová), dle vyhledávanosti (zboží nové a obvyklé), stupně uspokojení 

(uspokojená, neuspokojená) a dle míry zákazníkova nákupního úsilí. 

Poptávka může být rovněž i nadměrná, negativní, nulová, latentní, klesající, 

pravidelná, nezdravá atd. [21]. 
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Metody prognózování poptávky lze rozdělit na: 

 Kvalitativní: expertizy, intuice (expertní odhady managementu firmy, a delfská 

metoda), brainstorming, psaní scénářů aj. 

 Kvantitativní: analýza časových řad, metody rozboru příčiny, predikční metody, 

extrapolace aj. 

2.1.8 Zákazníci 

Je potřeba rozlišovat, kdo jsou naši zákazníci a jaké jsou jejich požadavky 

a potřeby, jelikož efektivnější uspokojení jejich potřeb nám dodá konkurenční výhodu na 

trhu. Proto je analýza samotných zákazníku důležitá a je potřeba ji věnovat jistou 

pozornost. Zákazník však nemusí být vždy konečným spotřebitelem, může se jednat 

o obchodního partnera daného podniku. Při analýze zákazníků je třeba se věnovat všem 

zainteresovaným skupinám zákazníků [3].
 

Samotný postup pak spočívá v systematickém sbírání, řazení, komparací  

a vyhodnocování informací o zákaznících a segmentech trhu. Takovýto sběr 

a vyhodnocování informací hraje nemalou roli i při rozhodování o inovacích, kdy 

rozlišujeme informace podnětné a zjišťující, které již existující novou inovaci hodnotí. 

Vysoký vliv zjištěných informací od zákazníků je zřetelný spíše v raných stádiích podniku 

[30]. 

2.2 Analýza makrookolí 

„Faktory makrookolí jsou faktory, které jsou externí ve vztahu k danému mikrookolí, 

ovlivňují poptávku a působí na podnikový zisk. Existuje zde mnoho faktorů makrookolí, 

které se často mění a které mají zvláštní důležitost z hlediska analýzy. 

 Těmito faktory jsou: 

• faktory makroekonomického okolí; 

• faktory technologického okolí; 

• faktory okolí sociální politiky; 

• faktory demografického, politického a legislativního okolí; 

• faktory celosvětového okolí „ [30]. 
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Obr. 2.8  Síly ovlivňující makroprostředí firmy [11] 

 

Základem je uvědomění si především vazeb a souvislostí mezi jednotlivými 

faktory, které na podnik působí a zhodnocení možných příležitostí a hrozeb, které by 

mohly v rámci podniku nastat. Jako klíčové lze v makrookolí hodnotit faktory politické 

a legislativní, ekonomické, sociální a kulturní, technické a technologické. Analýza pak 

rozděluje tyto faktory do dílčích skupin a proto je označována jako PEST analýza [30]. 

V oblasti politicko-legislativních faktorů hraje významnou roli stabilita, jak 

zahraniční, tak národní politické situace, dále členství zemí v EU, které představuje pro 

podnik významné příležitosti i hrozby zároveň. Konkrétní podnik pak může být ovlivňován 

tímto faktorem zejména prostřednictvím daňových zákonů, protimonopolních zákonů, 

regulace exportu a importu, cenové politiky, ochrany životního prostředí aj. Předpisy 

a vyhláškami je rovněž upravována bezpečnost práce, řada norem a vyhlášek, které mají 

vliv, jak na samo podnikání, tak na budoucí rozhodování o vývoji podniku. 

Ekonomické faktory vyplývají ze samotné podstaty základních směrů 

ekonomického rozvoje a jsou charakterizovány aktuálním stavem ekonomiky. Při 

rozhodování o budoucích krocích v rámci podnikání je potřeba brát v potaz současnou 

ekonomickou situaci a vývoj makroekonomických trendů, které mají bezprostřední vliv na 

plnění základních cílů každého podniku. Mezi takovéto trendy patří v prvé řadě míra 

ekonomického růstu (ovlivňuje spotřebu a příležitosti na trhu), úroková míra (má vliv na 
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skladbu použitých finančních zdrojů, určuje cenu kapitálu, výrazně ovlivňuje investiční 

aktivitu podniku, jež vede k jeho rozvoji), míra inflace (nízká míra inflace představuje 

příležitosti pro realizaci podnikových záměrů, vysoká pak vede ke stagnaci podnikových 

investic), a v neposlední řadě i daňová politika a směnný kurz, obchoduje-li podnik na 

mezinárodních trzích. 

Uvedené faktory je nutné brát v komplexní podstatě, jelikož jejich provázanost je 

markantní. Zachycení takovýchto souvislostí a jejich vlastní promítnutí do podnikového 

vývoje pak představuje základní úkol při tvorbě podnikové strategie. Využití těchto 

makroekonomických příležitostí může mít pro podnik blahodárné účinky. Kupříkladu 

využití nízké úrokové míry pro realizaci intenzivní investiční činnosti, či expandování 

produkce při zvýšené míře ekonomického růstu, ale také negativní účinky např. díky 

kolísavosti směnného kurzu. 

Znalost a schopnost předvídat vývoj a provázanost makroekonomických faktorů 

mohou podniku pomoci vyhnout se nepříjemné konfrontaci se státem jakožto 

konkurentem. Mezi významné ekonomické faktory se řadí zejména vývoj hospodářských 

cyklů, trendy GNP, devizové kurzy, nezaměstnanost, průměrná mzda, vývoj cen energií, 

apod. 

Sociální a demografické faktory zahrnují postoje, důvěru a životní styl obyvatel. 

Tyto skutečnosti jsou výsledkem kulturních, ekonomických, demografických, 

náboženských, vzdělávacích a etických podmínek života obyvatel. I tyto indikátory jsou 

v neustálém vývoji a proto je pro strategický management výhodné při svém rozhodování 

zohlednit demografický vývoj populace, změny životního stylu, úroveň vzdělání obyvatel, 

přístup k práci a volnému času apod., aby svou podnikatelskou činnost mohl přizpůsobit 

potřebám a životnímu stylu svým konečným zákazníkům. 

Aby se podnik vyhnul zastaralosti, je management organizace nucen věnovat svou 

pozornost i technickým a technologickým změnám, které v okolí podniku probíhají. 

Předvídavost takového technického vývoje se může stát pro podnik zásadní strategickou 

výhodou při jeho podnikatelské činnosti.  Souhrnná analýza změn v oblasti technologie 

představuje studie očekávaných vlivů nových technologií jak na stav okolí, tak na 

konkurenční pozice. 
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2.2.1 Analýza konkurence 

Nezbytnou součástí analýzy vnějšího prostředí podniku je analýza konkurence, 

která je zaměřena na identifikaci klíčových konkurentů a na určení jejich konkurenčního 

profilu. K důkladné analýze konkurence je třeba odhalit strategické cíle konkurence, jejich 

strategii, specifické předpoklady, vyhodnocení výhod a nevýhod konkurenčních výrobků 

a zabývat se jejich nákladovým postavením. Při takovém to vyhodnocování je zapotřebí 

základních znalostí o tom, které podniky jsou našimi největšími konkurenty, jakou mají 

strategii, v čem spočívá kouzlo jejich větší úspěšností a jaké mohou být jejich 

potencionální reakce na naši změnu strategie [10]. 

Každá společnost, která má vytvořenou svou strategii, podle které se musí snažit 

řídit. Tato strategie má zajistit podniku co nejlepší postavení na trhu, pomáhá dělat 

rozhodnutí a výběr, který produkt bude vyrábět a poskytovat a také, na kterých trzích bude 

působit. 

 Tato strategie by měla vytvořit účinnou obranu proti pěti konkurenčním silám. 

Zvolením správné strategie umožní podnik vytvořit co nejvyšší výnosnost vloženého 

kapitálu.  

Pokud nemáte vizi, ale pouze formální plány, potom se Vám při každé neočekávané 

změně prostředí bude zdát, že se Vám všechno hroutí pod rukama [7].  

 

Existují tři obecné konkurenční strategie:  

 prvenství v celkových nákladech; 

 diferenciace; 

 soustředění pozornosti. 

2.2.2 Porterův model pěti sil 

Porterův model pěti sil se využívá k identifikaci vlivů působících na výnosnost 

odvětví. Tento model pěti sil je doplněn o nákladový řetězec odvětví, který je schopen 

odhalit podniky, jež jsou v dobré pozici z hlediska ceny a naopak i podniky, které by mohli 

být obětí případného cenového útoku 
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Porterův model pěti sil se řadí mezi základní a zároveň i nejvýznamnější část 

analýzy konkurenčního prostředí. Jeho tvůrcem je profesor Michael Eugene Porter 

z Harvard Business School. Model rozebírá pět klíčových faktorů, jež mají zásadní vliv na 

konkurenceschopnost firmy. Tato analýza byla vytvořena jako reakce na populární SWOT 

analýzu, která se autorovi zdála příliš obecná. 

 

 

Obr. 2.9  Model pěti sil [30] 

V reálném ekonomickém prostředí mezi sebou firmy zápasí v tzv. konkurenčním 

boji, Porter hovoří o dvou konkurenčních výhodách, a to výhodě nákladové 

a diferenciální. Podnik může mít tedy jednoznačně navrch oproti konkurenci buďto nižší 

cenou svého výrobku, či jakousi přidanou hodnotou výrobku, jež nemají konkurenční 

produkty. Firmy za účelem získání co největšího podílu na trhu využívají různých nástrojů, 

jedná se především o technologické inovace, reklamní bitvy, cenové závody, poskytování 

lepších zákaznických služeb či nové výrobky. Úspěšnost těchto nástrojů je bezprostředně 

ovlivněna množstvím firem na trhu, dynamikou růstu trhu, fixními a skladovacími náklady 

a náklady spojené se vstupem na trh. 

Při analýze celkové konkurence, nelze opomenout konkurenci novou či 

potencionální. Obzvláště odvětví, jež je atraktivní z hlediska ziskovosti, láká nové firmy ke 
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vstupu. Reálně však existuje mnoho bariér, které novým společnostem ve vstupu brání. 

Takovými bariérami mohou být patenty a know-how, regulace vlády, aktiva nutná ke 

vstupu, vysoká loajalita zákazníků k zavedeným značkám apod. 

Nelze opomenout ani vliv odběratelů, kteří se pohybují na trhu, charakterizovaném 

značnou heterogenitou výrobků a služeb. Jednotlivý odběratelé se pak liší svou velikostí, 

potřebami, požadavky na kvalitu výrobku a potenciálem růstu. Odběratele lze dělit hlavně  

na základě jejich velikosti, s čímž souvisí i síla jejich vyjednávajícího vlivu. O velkém 

vyjednávacím vlivu hovoříme u velmi malého počtu odběratelů, kdy tito odběratelé mohou 

velmi významně tlačit jak na aspekt ceny, tak kvality (u monopsonu pak jednoznačně 

odběratel cenu diktuje), u malého množství odběratelů, kteří kupují většinu výstupu, 

a výroba se vesměs přizpůsobuje jejich požadavkům. Velký vliv lze spatřit i v případě, kdy 

síla jednoho odběratele je tak velká, že je schopen koupit producenta, případně 

konkurenčního odběratele. Mají-li odběratelé nízký příjem, existuje velmi vysoké riziko, 

že při navýšení ceny odejdou ke konkurenci atd. Naopak o odběratelích, kteří mají malou 

vyjednávací sílu, hovoříme v případě, kdy se producenti spojují, kdy existují velké náklady 

odběratelů na změnu dodavatele (povětšinou u nízké standardizace výrobku), či pokud má 

jeden výrobce na trhu velmi velký podíl. 

Díky odběratelsko - dodavatelským vztahům je potřeba brát zřetel i na vliv 

dodavatelů, který je ovlivněn mnoha faktory, a to především silou jakou dodavatelé vůči 

danému podniku disponují. Tato síla je utvářena v situacích, kdy jsou odběratelé pouze 

podružnými zákazníky dodavatelů, hrozí integrace ve větší celky, v situaci, kdy by byly 

odběratelé nuceni zastavit produkci bez daných zásob či pokud existuje na trhu velmi málo 

dodavatelů. 

Substitučními produkty jsou v tomto modelu myšleny produkty z jiného 

průmyslového odvětví, které by mohli produkci daného podniku nahradit. Hrozbou pro 

firmu je už jen existence takových to produktů, které mají víceméně stejnou funkci, jen 

jsou založeny na jiné technologii [30]. 

2.2.3 PEST analýza 

Je vhodnou metodou, jejíž název pochází z angličtiny a je odvozen od počátečních 

písmen faktorů, které jsou důkladně analyzovány.  
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Za klíčové součásti makrookolí lze označit faktory politické a legislativní 

(Political), ekonomické (Economical), sociální a kulturní (Social) i technologické 

(Technological). Analýza dělí vlivy do čtyř základních skupin a označuje se test analýza. 

Každá z těchto skupin v sobě zahrnuje řadu faktorů, které různou měrou ovlivňují firmu 

[16].  

Tyto faktory jsou v analýze řazeny dle jejich důležitosti a vlivu v současnosti a dle 

jejich předpokládaného budoucího vývoje. Vědeckotechnický rozvoj velmi intenzivně 

přispívá k vytváření konkurenčních výhod podniku. Pomáhá vytvořit nebo zlepšit současný 

výrobek nebo servis poskytovaný firmou. Zlepšuje výrobní proces, který tak vede ke 

snižování výrobních nákladů. Například počítačové a farmaceutické firmy investují do 

technologického rozvoje kolem 5 - 6% svého obratu, ale jsou i takové firmy, které investují 

méně než 1% [12]. 

 

 

 

 

Obr. 2.10  Pest analýza [5] 

 

Základním úkolem PEST analýzy je identifikovat oblasti, u kterých lze 

předpokládat, že jejich změna by měla významný vliv na budoucí chod podniku. Stupeň 

nejistoty je však v tomto ohledu velmi nejistý a víceméně se jedná spíše o odhad než 

o jakousi předpověď. Rovněž je potřeba brát v potaz, že na každý konkurenční podnik 

budou tyto změny působit jinak. Schopnost pochopit změny a provázanost jednotlivých 

dílčích ukazatelů je velmi významná, protože jednotlivé aspekty upozorňují na možnou 
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hrozbu či poukazují na příležitost a pochopení alarmujících signálů tedy apeluje na změnu 

podnikové strategie. Nejednoduchost pochopení změn v makroekonomickém prostředí se 

zračí především v nejasnosti rozsáhlosti takovýchto změn a dále ve složité predikci 

jednotlivých souvislostí a provázanosti ukazatelů. 

Cílem PEST analýzy není vytvořit obsáhlý seznam všech možných faktorů, ale 

pouze faktorů, které na daný podnik působí a dále jakým způsobem a jakou silou na něj 

působí, což se bude přirozeně u jednotlivých konkurentů výrazně lišit. 

2.2.4 SWOT analýza 

SWOT je zkratkou anglických slov:  

Strengths: přednost, silné stránky společnosti.  

Weaknesses: nedostatky, slabé stránky společnosti.  

Opportunities: příleţitosti ve vnějším prostředí  

Threats: hrozby z vnějšího prostředí  

 

SWOT analýza je nástroj používaný zejména při hodnotovém managementu 

a tvorbě podnikové strategie k identifikaci silných a slabých stránek podniku, příležitostem 

a ohrožením. Spojuje v sobě prvky externí i interní analýzy. Silné a slabé stránky podniku 

jsou faktory vytvářející nebo naopak snižují vnitřní hodnotu firmy (aktiva, dovednosti, 

podnikové zdroje, atd.)  

Naproti tomu příležitosti a ohrožení jsou faktory, které podnik nemůže tak dobře 

kontrolovat. Ale může je identifikovat pomocí vhodné analýzy konkurence nebo pomocí 

analýzy demografických, ekonomických, politických, technických, sociálních, 

legislativních a kulturních faktorů působících v okolí podniku.  

Základní faktory ovlivňující silné stránky podniku, silné stránky představují 

“Pozitivní faktory, které přispívají k úspěšné podnikové činnosti a výrazně ovlivňují jeho 

prosperitu. 
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Tab. 2.1  Příklady silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

Příklady silných stránek:  Příklady slabých stránek:  

 

 dostatek kapitálu  

 významný podíl na trhu  

 vedoucí postavení v jakosti, ceně 

nebo ve službách (servisu)  

 celková atraktivnost  

 inovační schopnost  

 schopnost čelit konkurenci  

 atd.  

 

 

 nejasné, nesoustředěné zaměření 

podniku  

 podprůměrné příjmy a nízká 

zisková míra  

 vysoké náklady  

 problémy s jakostí  

 zaostávání ve výzkumu a vývoji  

 únava z opakovaných potíží  

 atd.  

 

Příklady příležitostí:  Příklady hrozeb:  

 

 získat nové trhy  

 rozšířit nabídku, zvýšit přitažlivost 

výrobků a služeb  

 překonání bariér při vstupu na 

atraktivní trh  

 nakupovat suroviny a práci v 

levnějších teritoriích  

 dosáhnout dohody s nebezpečnými 

konkurenty  

 atd.  

 

 

 vstup nových konkurentů s 

atraktivními výrobky nebo 

službami a výhodnými cenami  

 pomalý růst trhu až postupný 

úpadek trhu  

 zhoršení měnových a úvěrových 

relací  

 rostoucí síla spotřebitelů i 

dodavatelů  

 politická nestabilita a konfliktnost  

 atd.  

 

 

Zdroj: [17] 

 

Jsou to odlišné způsobilosti (schopnosti, dovednosti, zdroje) zvýhodňující podnik 

vzhledem k trhu a konkurenci. Nejvítanějšími silnými stránkami jsou takové, které je těžko 

okopírovat, a kde je předpoklad, že budou po dlouhou dobu přinášet zisk, čili konkurenční 

výhodu”  
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Silné stránky podniku:  

 patenty; 

 speciální marketingové analýzy; 

 exkluzivní přístup k informačním zdrojům; 

 nové inovativní produkty a služby; 

 umístění podniku; 

 nákladová výhoda;  

 jedinečné know- how. 

 

Díky této metodě je podnik schopen identifikovat silné (Strenghts) a slabé 

(Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s určitou 

politikou, podnikáním, podnikatelským záměrem či projektem. Autorem metody je Albert 

Humphreym, který v 60. a 70. letech 20. století vedl na Stanfordově univerzitě výzkumný 

projekt, při němž byly využity údaje od 500 nejvýznamnějších amerických společností. 

Pomocí SWOT analýzy je management společnosti komplexně vyhodnotit 

fungování společnosti, identifikovat problematické oblasti či nové možnosti pro další 

rozvoj firmy.  Tato analýza by měla být součástí strategického řízení společnosti a její 

výstupy by měli být managementem respektovány při dalším plánování strategie podniku. 

SWOT analýza je v podstatě analýzou jak vnitřního, tak i vnějšího prostředí společnosti, 

přičemž při vnitřní analýze by měl být zvláštní zřetel kladen na pozici organizace na trhu, 

jejím personálním vybavením, financováním podniku, technickou i technologickou úroveň, 

na existenci informačního systému, oblast marketingu, avšak opomenuty by neměli být ani 

vztahy se zákazníky a dodavateli. Stránky ač už silné, či slabé posuzujeme vzhledem ke 

konkurenci, přičemž při vyhodnocení, zda jde o silnou či slabou stránku podniku je nutno 

brát v potaz také významnost a váhu jednotlivých aspektů [16]. 

Cílem části analýzy zaměřující se na vnější prostředí podniku, je identifikace 

možných příležitostí pro rozvoj společnosti a zároveň odhalení případných rizik, které by 

rozvoj firmy mohli znemožnit, či dokonce ohrozit jejich stávající pozici. V rámci analýzy 

vnějšího prostředí je pozornost věnována společenské situaci ve vztahu k zákazníkům, 

demografickým vlivům, kulturním faktorům, technickému a technologickému prostředí, 

ekonomickým, politickým a legislativním vlivům a možné potenciální konkurenci. 
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Obr. 2.11  Schéma SWOT analýzy [20] 

Takto získané informace z vnějšího a vnitřního prostředí se zpracují do tabulky 

a dle rozčlenění do jednotlivých kvadrantů je pak aplikovaná strategie obranná, 

diverzifikační, agresivní a turnaround strategie [22]. 

Potencionální atraktivita příležitosti je posuzována dle toho, zda je podnik schopen 

při její realizaci generace zisku. Takovýto profit, nemusí být pouze finančního rázu, může 

se promítnout do zvýšené návštěvnosti, prestiže, vyšší dotace, pozornost sponzorů, 

spokojenost zákazníků, renomé atd. I zde platí, že aktivity umístěné v poli č. 1 by rozhodně 

realizovány být měli, a mají přednost před aktivitami v poli 2 a 3. 

2.3 Relativní konkurenční síla 

Moc je formou spontánního řádu. V lidské společnosti a v podnikání spontánní řád 

nabývá podoby různých forem moci, tedy různých podob ovládajících a ovládaných.  

Spontánní řád produktivního systému tedy nabývá různé projevy jeho podstaty a obsahu 

(finanční, technologické, přírodní, personální aj.). Výslednicí různých forem a projevů 

spontánního řádu produktivního systému (firmy) je moc. „Společensky finální“ podoba 

moci je vymezena identitou, integritou a suverenitou firmy (podniku, produktivního 

systému). 

Moc roste s růstem identity, integrity a suverenity firmy – s růstem různých forem 

negentropie, avšak jen do určitého limitu. „Má moc a má svoboda“ paradoxně končí tam, 

kde „začíná moc a svoboda“ mého konkurenta a současně i mého partnera v daném vztahu. 

Podoba a míra poměru obou mocí i svobod je však konkrétním projevem spontánnosti  

Moc je určitým stavem firmy, projevem řádu, je tu však ještě jedna dimenze 

spontánního řádu, a to je mobilita, resp. změna řádu. Mobilita udílí moci novou 

„hybnost“, přetváří moc na konkurenční sílu firmy. Vede k možnosti nastavování 
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relativních vztahů a převádí astronomický čas do podnikatelského (subjektivního) rozměru, 

tzn. do času relativního.  

Potom však spontánní řád dostává další rozměr, kde se dá s relativním časem 

operovat, ovládat jej. Kdo ovládá čas (relativní) ovládá i moc. Paradoxně i ten, který má 

menší moc, může mít větší konkurenční sílu nikoli díky moci, resp. maximalizaci řádu 

(negentropie), ale díky své mobilitě, tudíž díky své spontánnosti (entropie). Avšak jak moc 

(resp. míra negentropie), tak mobilita (míra entropie) mají své limity dané konkrétním 

projevem vztahu řádu a spontánnosti. 

Konkurenční síla firmy se opírá o moc firmy, kterou má v podnikatelském 

prostředí. Aktivní složkou konkurenceschopnosti (konkurenční síly) je mobilita 

firmy, která mocenskou sílu dynamizuje a rozšiřuje do dalších rozměrů. Dává jí určitý 

směr a hybnost. Moc můžeme tedy chápat jako změnu celkového potenciálu firmy. 

Mobilitu je možné vyjádřit jako změnu rychlosti, tedy zrychlení. 

Docházíme tak k závěru: „Kdo dynamicky rozvíjí svůj potenciál a jeho 

mobilitu, resp. kdo podniká inteligentně, chápe spontánní řád firmy a ovládá čas 

inovačního procesu, tomu roste konkurenční síla“ [13]. 

2.3.1 Mapa konkurenčních sil 

Mapa konkurenčních sil vznikne zanesením pozic konkurentů do 

dvojdimenzionální osové soustavy dle uvedených charakteristik. Strategické skupiny jsou 

pak tvořeny z firem, které jsou v těsné blízkosti podniku.  
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Obr. 2.12  Mapa konkurenčních sil [5] 

 

Takto vytvořená mapa konkurenčních sil přehledně zobrazuje strukturu odvětví dle 

zvolených charakteristik a pomáhá managementu určit nejbližší konkurenty [12]. 

2.4 Hodnotová křivka 

Hodnotová křivka je základním prvkem obrazu strategie firmy, která představuje 

grafické vyjádření výkonnosti firmy k jednotlivým faktorům, které jsou pro konkurenci 

v existujícím odvětví určující. Takový obraz strategie umožňuje vidět budoucnost 

v přítomnosti, pokud podniky dovedou tyto hodnotové křivky interpretovat. Pevnou 

součástí hodnotových křivek určitého odvětví je tedy i bohatství strategických 

znalostí, týkající se současného stavu a budoucnosti podniku. 

Jestliže chceme dosáhnout zásadní posun obrazu strategie v odvětví, začneme 

tím, že změníme své strategické zaměření. Místo na konkurenty se budeme soustřeďovat  

na alternativy a místo na zákazníky v odvětví na dosavadní tzv. nezákazníkům. 

Pokud se chce podnik orientovat současně na hodnotu a náklady, měl by odolávat 

logice volby mezi odlišením se a cenovým vůdcovstvím. Když podnik přenese své 

strategické zaměření od současné konkurence k alternativám a k nezákazníkům, pochopí, 

jak je možné zcela novým způsobem vymezit problém, na který se soustřeďuje jeho 

odvětví, a tak nově utvářet a rekonstruovat i skladbu prvků hodnoty pro zákazníka, které 

leží za dosavadními hranicemi odvětví [4]. 
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Obr. 2.13  Hodnotová křivka [22] 

 

Manažeři společnosti se rozhodují na základě údajů vyobrazených v hodnotové 

křivce tak, aby definovali novou hodnotovou křivku zobrazující ty indikátory, na něž se 

musí podnik soustředit, aby mohl vytvořit svůj nedotčený a svrchovaný prostor. Základem 

se stávají faktory, jež jsou v odvětví považovány za samozřejmé, ale mohly by být 

odvrženy, faktory, které by měli být omezeny na výrazně nižší úroveň, nebo naopak 

pozvednuty na vyšší úroveň a v neposlední řadě i faktory, které odvětví jako celek nikdy 

neposkytovalo a měly by být vytvořeny [22]. 
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3 Metody mezipodnikového srovnání 

V mezipodnikovém srovnání výkonnosti se není možné obejít bez analýzy exaktních 

ukazatelů, k čemuž slouží široká škála matematicko-statistických metod, a to jak 

jednokriteriálních, tak vícekriteriálních. Nejjednodušší takovou metodou je:  

a) metoda prostého součtu pořadí - její podstata spočívá v tom, že za každý ukazatel ve 

zvolené matici ukazatelů je každému podniku přiřazeno konkrétní pořadí. Výsledné 

pořadí dostaneme součtem jednotlivých pořadí za každý podnik, tedy nejlépe 

hodnocený podnik bude mít v součtu všech pořadí nejméně bodů (nejvíc nejlepších 

umístění), což lze zapsat: 

 

 ijj pu  (3.1) 

 

kde:  ju   výsledné pořadí j-tého podniku; 

i  ukazatel v matici ukazatelů; 

j  hodnocené podniky; 

ijp  pořadí j-tého podniku v i-tém ukazateli. 

 

b) metodu prostého pořadí můžeme zpřesnit v případě, že ne všechny ukazatele mají 

stejnou důležitost pomocí metody váženého součtu pořadí, pokud jednotlivým 

ukazatelům přiřadíme hodnotu váhy (v) podle důležitosti a výsledné pořadí 

hodnocených podniků dostaneme pomocí součtu vážených pořadí: 

 

 iijj vpu .  (3.2) 

 

kde:  iv   váha i-tého ukazatele. 
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c) další metodou, kterou můžeme úspěšně uplatnit v mezipodnikové analýze finanční 

výkonnosti, je metoda bodovací. Její princip spočívá v tom, že pro hodnocení 

konkrétního ukazatele je stanovena hodnotící škála, podle níž jsou jednotlivé ukazatele 

hodnoceny konkrétním počtem bodů. Výsledné hodnocení podniku dostaneme buď 

prostým součtem bodů, nebo v případě použití vah váženým aritmetickým průměrem 

součtem bodů dosažených za jednotlivé ukazatele. Nejlepším podnikem je firma, která 

dosáhla největšího počtu bodů, nebo firma s nejnižším počtem bodů, v závislosti na 

zvolené hodnotící škále jednotlivých ukazatelů. 

 

 iijj vb
n

b .
1

 (3.3) 

 

kde:  n  počet hodnotících ukazatelů; 

 jb  bodové hodnocení. 

d) určitou variantou bodovací metody je metoda normované proměnné, jejíž podstatou 

je vyjádření aritmetického průměru normovaných hodnot jednotlivých zvolených 

ukazatelů, kde normovaná hodnota představuje podíl rozdílů konkrétní hodnoty 

ukazatele od průměru daného ukazatele na směrodatné a odchylce, a to buď směrem 

k maximu nebo minimu, podle preferovaného způsobu hodnocení: 

 

j

ij

ij
Sx

xx
h


(max)  (3.4) 

 

j

ij

ij
Sx

xx
h


(min)  (3.5) 

 

Výsledný počet bodů pak dostaneme jako vážený aritmetický průměr normovaných 

ukazatelů: 
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 iijj vh
n

b .
1

 (3.6) 

 

kde:  h hodnota normovaného (přepočteného) ukazatele; 

 x skutečná hodnota konkrétního ukazatele; 

 S směrodatná odchylka [13]. 

 

Pro mezipodnikové srovnání firmy HON a.s. s konkurenčními firmami v mé diplomové 

práce jsem použil metodu bodového hodnocení 

3.1 Vícekriteriální rozhodování 

Rozhodování je nedílnou složkou sekvenčních manažerských funkcí. Význam 

rozhodování se projevuje zejména v tom, že kvalita a výsledky těchto procesů (zejména 

strategických rozhodovacích procesů) ovlivňují zásadním způsobem efektivnost fungování 

a budoucí vývoj organizace. Nekvalitní rozhodování může být jednou z podstatných příčin 

neúspěchu firmy. Je nutné zdůraznit otázku zodpovědnosti za rozhodování. 

Rozhodovatel může využívat při svém rozhodování nejrůznější nástroje a pomůcky 

(programové prostředky), které mu mohou pomoci při vlastním rozhodování. Za 

rozhodnutí však vždy nese odpovědnost rozhodovatel (manažer) a nikoli např. tvůrce 

programového nástroje na podporu rozhodování, konzultant apod. 

Existuje celá řada možných způsobů klasifikace rozhodovacích problémů 

(ovlivňujících mj. postup, nástroje řešení vlastní manažerské funkce rozhodování), např.: 

 Podle času dělíme na procesy rozhodovací statické a dynamické; 

 Podle počtu kritérií dělíme rozhodování na jedno- a vícekriteriální; 

 Podle řídící úrovně, na níž probíhají rozhodovací procesy, dělíme rozhodování na 

strategické, taktické a operační; 

 Podle toho zda důsledky variant závisí nebo nezávisí na strategii, rozlišujeme 

rozhodovací procesy na konfliktní a nekonfliktní; 

 Podle subjektu rozhodování dělíme rozhodování na individuální nebo skupinové. 
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Předností metod vícekriteriálního hodnocení variant je především usnadnění práce 

rozhodovatele při řešení úloh uspořádání variant s použitím rozsáhlejšího souboru kritérií, 

možnost vymezení jednotlivých kroků řešení této úlohy při zachování určitého 

racionálního postupu, nutnost explicitního vyjádření chápání důležitosti jednotlivých 

kritérií hodnocení rozhodovatelem a zviditelnění celého postupu tohoto hodnocení. Protože 

významnost kritérií hodnocení není dána objektivně, ale závisí na hodnotové soustavě 

rozhodovatele, nespočívá význam metod vícekriteriálního hodnocení variant v naprosté 

objektivnosti jejich výsledků. 

Cílem aplikace úloh vícekriteriálního hodnocení variant je především nalezení 

nejlepší (optimální) varianty a uspořádání variant od nejlepší po nejhorší. Nejlepší varianta  

je zpravidla variantou kompromisní, kompromisním řešením. Ta je nejméně vzdálena  

od ideální varianty nebo nejdále vzdálena od bazální varianty, přičemž ideální variantou 

je ta, která má ve všech kritériích nejlepší možné hodnoty. Naopak, varianta s nejhoršími 

hodnotami kritérií je bazální variantou. Ideální i bazální varianta bývají obvykle 

hypotetické. 

Pokud by ideální varianta opravdu existovala, byla by zároveň optimální variantou. 

Tato situace však nenastává a proto jakékoli vybrané řešení je řešením kompromisním. Ve 

všech úlohách musí být kompromisní varianta nedominovaná. Mezi variantami 

rozhodování tedy neexistuje varianta, která jí dominuje.  

Úlohy vícekriteriálního rozhodování je možné dělit dle typu informací, které 

vyjadřují preference kritérií nebo variant, následovně [1]: 

 nevyžadující informaci o důležitosti kritérií; 

 vyžadující aspirační úroveň kritérií; 

 vyžadující ordinální informace o kritériích; 

 vyžadující kardinální informace o kritériích. 
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4 Charakteristika společnosti HON a.s. 

Historie firmy Hon Skřipov se datuje již od roku 1924, kdy byla firma založena  

a po celou dobu vlastněna nebo řízena příslušníky rodiny Honů. V počátcích firma 

zaměstnává 7 zaměstnanců a zabývá se různými činnostmi v oboru stavebního 

a nábytkového truhlářství. Firma se v průběhu předsocialistické doby několikrát stěhuje 

a podniká na různých místech v okrese Opava. Novodobá historie firmy však začíná psát 

své stránky až v roce 1990. V této době dochází v České republice ke změně politického 

klimatu a zároveň se tímto otevírá široký prostor pro podnikatelskou činnost, čehož 

využívají i příslušníci rodiny Honů a zintenzivňují svou aktivitu v oblasti stavební 

a nábytkové výroby, zpočátku jen zakázkovou formou. O výrobky firmy - okna, dveře, 

schody, zábradlí, obklady, kuchyňské linky, nábytek pro zařízení interiérů a další produkty 

je stále rostoucí zájem a poptávka. Z tohoto důvodu se firma v roce 1993 rozhodla 

uskutečnit zásadní investice - vybudovat nové výrobní haly a skladovací prostory tzv. "na 

zelené louce" v obci Skřipov u Opavy a nakupuje nové strojní zařízení. Dalším 

přelomovým obdobím se jeví roky 1995 až 1996, kdy firma opouští problematickou 

stavební část své výroby a začíná se specializovat na sériovou výrobu vlastního 

kancelářského nábytku pod značkou HOBIS. Jelikož se toto ukazuje jako krok správným 

směrem, v následujících letech investuje firma značné finanční prostředky  

do nových technologií výroby nábytku a zvýšení produktivity práce. Dalším velkým 

krokem v novodobé historii firmy je zásadní investice v polovině roku 2000. Tehdy se již 

ukazuje, že poptávka po výrobcích firmy převyšuje současnou výrobní kapacitu a její 

současný majitel Václav Hon se rozhodne pro zásadní investici: koupi provozního areálu 

v katastru okresního města Opavy a jeho přizpůsobení pro účely firmy. Tento areál je nově 

vybaven moderní technologií a stává se dalším krokem v rozvoji firmy. Nejzásadnější 

investicí v letech 2000 – 2005 byla roku 2004 koupě 100% obchodních podílů firmy 

Nábytek Exner s.r.o., Kutná Hora. Jedná se určitě o zajímavou transakci, která nejenom že 

byla finančně výhodná, ale umožňuje firmě do budoucna posílit svou pozici na trhu 

kancelářským nábytkem ČR. Touto akvizicí vstupujeme do segmentu trhu (řečeno 

automobilovou terminologií) vyšší střední třídy, který byl dosud firmě HON nedostupný. 

Dalším mezníkem je založení dceřiné společnosti HON-kovo s.r.o. jako výrobce kovového 

sortimentu dílů kancelářského nábytku v roce 2007. V současnosti patří skupina firem 

HON mezi progresivní nábytkářské firmy v České republice.  
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4.1 Analýza mikrookolí společnosti 

 

Společnost HON a.s. 

Jedná se o předního ryze českého výrobce kancelářského nábytku (stoly, skříně) 

prodávaný pod obchodní značkou HOBIS (nižší třída a tzv. referentské kanceláře) 

a EXNER (vyšší třída a tzv. manažerské kanceláře). Od roku 1990 se firma postupně 

rozrůstala jednak o výrobní a prostorové kapacity ale též roste i počet zaměstnanců, který 

čítá v tuto chvíli bezmála 120 lidí. Roční obrat firmy se pohybuje okolo 10 miliónů EUR  

a zaměřuje se nejen na tuzemský trh, ale i na export především do zemí evropské unie. 

Mezi její partnery patří Německo, Francie, Vel. Británie, Slovensko a další. Firma nabízí 

široký sortiment výrobků od pracovních míst pro administrativu až pro reprezentativní 

manažerské pracovny. Výrobky společnosti HON se mohou pyšnit vysokou českou 

kvalitou s evropským designem [31]. 

 

Zákazníci  

Zákazníci jsou nejdůležitějších částí marketingového mikroprostředí. Zákazník je 

ten, na koho se podnik obrací se svým produktem, je tedy příjemcem výsledku hlavní 

činnosti podniku. 

Zákazníci na trhu kancelářského nábytku se člení do dvou zásadních skupin: 

 Státní správa a navazující orgány – samosprávné územní celky, rozpočtové  

a příspěvkové organizace, obce a další uskupení placené ze státního rozpočtu  

 Soukromé společnosti a podnikatelé- od nadnárodních korporací po drobné 

živnostníky 

 

Podíl těchto dvou dominantních skupin na trhu kancelářského nábytku je zhruba 

vyrovnaný. 

Společnost HON a.s. má konečných uživatelů těchto produktů také víceméně 

vyrovnaný. Společnost má na trhu silnější postavení jako dodavatel ve skupině malých 

a středních podniků a menších dodávek pro organizace z první skupiny. Lze říci, že není 

v zásadní míře dodavatelem pro velké státní zakázky ani pro velké zakázky v soukromém 

sektoru. 
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Distribuční články a prostředníci  

Společnost HON a.s. prodává prostřednictvím velkoobchodních zastoupení a jako 

taková preferuje tento obchodní model pro všechny své obchody. Marketingové strategie 

tedy směřují k posílení pozic jednotlivých prodejců a oslovení kvalifikovaných nákupčích 

na trhu prostřednictvím specializovaných akcí jako jsou veletrhy a kontraktační setkání. 

Plošné reklamní a propagační aktivity s cílem oslovení volného publika firma nevyvíjí. 

Konkurence 

Má-li být podnik na trhu úspěšný, musí své konkurenty dobře znát a snažit  

se, uspokojovat požadavky zákazníků co nejlépe.  

Na trhu operuje několik větších firem se srovnatelným výrobním potenciálem a tržním 

podílem jako společnost HON a.s. Největší je asi skupina TECHO, a.s. + Interier Říčany.  

Dále jsou zde důležití výrobci Mias OC spol. s r.o., Nábytek VASA spol. s r.o. 

Na hlavním trhu společnosti v ČR a SR prodávají samozřejmě také zahraniční 

společnosti jako Kinnarps, Vitra, Bene, Samas a další. V segmentu kancelářského nábytku 

je poměrně nevýznamný podíl super a hypermarketů typu IKEA, Mobelix, Sconto 

a podobně, jejichž sortiment ceny a služby nejsou pro nakupující nijak zajímavé. 

4.2 Analýza makrookolí společnosti 

Trh kancelářského nábytku v ČR a SR jako hlavních trzích společnosti je poměrně 

stabilizován. Po poklesu objemu obratu v roce 2009 se situace stabilizovala a trh má spíše 

stabilní úroveň s mírně rostoucím výhledem pro nadcházející roky.  

Předpokládaný vývoj trhu je mírně progresivní. Je třeba ovšem konstatovat, že 

tento vývoj má poměrně velký vliv makroekonomické prostředí celé EU a vývoj může 

poměrně rychle obrátit na negativní trend. 

4.2.1 Aplikace Porterova modelu pěti sil na společnost HON a.s. 

Konkurence uvnitř odvětví - firmy, které v daném odvětví působí  

TECHO, a.s. – patří k předním evropským výrobcům a dodavatelům 

kancelářského nábytku.  

Od roku 2005 je součástí Nizozemské nábytkářské skupiny ROYAL AHREND 

NV, trojky ve světovém měřítku. Spolupracuje s nejlepšími českými i zahraničními 
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architekty a designery. Produkty firmy TECHO se prosazují na trzích tří kontinentů – 

Evropy, Asie a Afriky. Nejsilnější pozici má firma ve střední a východní Evropě, kde 

poskytuje komplexní služby v oblasti vybavování komerčních interiérů. 

Mias OC spol. s r.o. - firma založena v roce 1990, předmětem činnosti byla 

zpočátku kovářská výroba, od roku 1991, po zakoupení výrobních prostor došlo k zahájení 

výroby prvního typu kancelářského nábytku. Sériová výroba kancelářského nábytku byla 

zahájena v roce 1992. Dnes sortiment představuje ucelenou nabídku typových řad. Jedná se 

o standardní a ekonomický kancelářský nábytek pro referentská pracoviště, pracoviště pro 

velkoplošné kanceláře, Call centra a paravány, mobilní a variabilní pracoviště, konferenční 

nábytek, recepce a moderní nábytek pro top management. Firma své výrobky dodává 

jednak na tuzemský trh a dále pak především na německý trh. Německý trh je velice 

náročný na kvalitu, proto firma investuje nemalé prostředky do špičkové technologie při 

výrobě, tak aby uspokojila i toho nejnáročnějšího zákazníka [26]. 

Nábytek VASA spol. s r.o. - firma Nábytek VASA, spol. s.r.o je ryze česká 

výrobní společnost, která se specializuje na výrobu kvalitního kancelářského nábytku 

a zařízení veřejných interiérů. Zabývá se i výrobou nábytku pro domovy důchodců, 

nábytku bytového (vestavné skříně a kuchyňské sestavy), ale i výrobou nábytku na 

zakázku. Na trhu působí od roku 1993. Spolupracuje s řadou českých i zahraničních firem, 

které se zaměřuje na výrobu kancelářského nábytku. Po celé České republice má síť 

obchodních zástupců. 

Po necelých dvou letech provozu zařadila do svého výrobního programu 

ergonomickou polyuretanovou hranu stolových plátů, která prošla určitým vývojem. 

Společnost je jediná na českém trhu, která technologii lití polyuretanu na nábytek vlastní, 

je schopna ji vyrobit a aplikovat na hrany plošného materiálu, zejména stolových plátů. 

Převážně se specializuje na sériovou výrobu nábytku. Některé prvky se vyrábí na 

sklad a jsou k dispozici do 48 hodin. Většina ostatních produktů se vyrábí dle požadavků - 

objednávek zákazníků nebo se kompletují z připravených polotovarů [27]. 

Kinnarps a.s. – společnost Kinnarps založili v roce 1942 Jarl a Evy Anderssonovi. 

Jedná se o švédskou rodinnou společnost, která nabízí komplexní řešení interiérů pracovišť 

pro kanceláře a veřejné budovy. Celý řetězec se vyznačuje vysokou kvalitou a malým 

dopadem na životní prostředí – od surovin po hotová řešení pro pracoviště.  
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Společnost Kinnarps je v současnosti druhým největším poskytovatelem řešení 

kancelářských interiérů v Evropě. Prodej je realizován přibližně ve 40 zemích. Své 

zastoupení má i v ČR. Veškerá výroba společnosti Kinnarps probíhá v pěti závodech ve 

Švédsku a ve dvou výrobních komplexech v Německu (Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, 

Vinslöv a Tranås, Minden, Worms). Největší závod je umístěn v Kinnarpu. 

Kinnarps má přes 60 let zkušeností v oblasti vytváření hladce fungujících pracovišť 

– od malých firem s několika zaměstnanci po obrovské globální společnosti a velké 

projekty, jako jsou sportovní arény, univerzity a nemocnice. Kromě vysoce kvalitního 

nábytku také nabízí komplexní program služeb, který začíná už při prvním setkání a pak 

zákazníka bezpečně provede celým projektem [25].  

Bene - Evropská společnost, která svou koncepcí, svými produkty a svými 

službami určuje trend ve vybavení kanceláří. Značka, která je spojována s nejvyšší kvalitou  

a funkčností, s moderním designem a inovativní technologií. Jméno, které je synonymem  

pro prostor a proces, profesionalitu a vysokou odbornost. 

Bene se zabývá vývojem a výrobou a poskytuje prodejní a poradenské služby 

v oblasti kancelářského nábytku, to vše "pod jednou střechou". Prodejní síť společnosti 

Bene umožňuje přístup ke všem jejím výrobkům a službám na regionální úrovni. Prodejní 

síť sestává z vlastních prodejen a kvalifikovaných obchodních zástupců. Jedná se 

o distribuční systém, který zákazníkům skýtá prvotřídní služby v mezinárodním měřítku, 

zahrnující plánování, poradenství a logistiku. Bene dnes provozuje 85 prodejních míst 

v 35 zemích, mimo jiné i v ČR [22]. 

Ostatní firmy znamenají jen lokální, nepříliš významná ohrožení. Jedná se o drobné 

truhlářské a stolařské dílny jen s lokální nabídkou a poptávkou. 

 

Konkurence substitutů - výrobky, které nahrazují náš produkt  

Kvůli vysokým nárokům na jakost a zdravotní nezávadnost produktů pro náročnou 

klientelu neexistuje mnoho alternativních produktů, které by výrobky prodávané firmou 

HON a.s. mohly nahradit. Každý z výrobců podnikající v tomto odvětví používá při výrobě 

materiály nejvyšší kvality a jakosti. Při volbě materiálů je brán ohled na životní prostředí.  

Klienti, kteří požadují vybavení svých pracovišť ve vyšší kvalitě, kde preferují pohodlí 

a komfort nevyhledávají substituty. 
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Nová konkurence - přicházejí nové firmy, silnější konkurence uvnitř odvětví  

Firma HON a.s. prodává své výrobky na domácím i zahraničním trhu. Vzhledem  

ke skutečnosti, že trh s kancelářským nábytkem je dlouhodobě stabilizován, kdy menší 

firmy zanikly, popř. přešly „pod křídla“ velkých firem, je velmi obtížné vstoupit do 

odvětví a vytvořit si svou klientskou základnu. Na trh mohou vstoupit firmy, které 

nabídnou substituty v nižší kvalitě a jakosti a odpovídajících cenách. Tyto firmy však 

nejsou vážnou konkurencí pro firmu HON a.s., která se zaměřuje na náročné zákazníky. 

 

Dodavatelé - jak si dodavatelé konkurují mezi sebou, jaká bude jejich vyjednávací síla  

Firma navazuje partnerské vztahy s dodavateli, kteří splňují přísná kritéria 

stanovené firmou HON a.s. pro nakupované materiály a zařízení a upřednostňují výrobky 

a technologie šetrné k životnímu prostředí. To způsobuje velmi silnou vyjednávací pozici 

pro dodávky materiálů v nejvyšší kvalitě a jakosti, která je zákazníky vysoce ceněna.  

 

Zákazníci  

Jak již bylo popsáno výše, firma se zaměřuje na maloodběratele i velkoodběratele, 

kteří preferují výrobky vysoké kvality a jakosti před substituty za zvýhodněné ceny. Péče  

o zákazníka a zřetel na jeho potřeby jsou základní atributy dlouhodobé firemní strategie. 

Přesto se snaží neusnout na vavřínech a neustále rozšiřují nabízený sortiment zboží pro své 

klienty. 

4.2.2 Aplikace SWOT analýzy na společnost HON a.s. 

Strengths -  přednost, silné stránky společnosti  

Předností společnosti je její dlouholetá tradice a rodinné zázemí. Firma se pyšní 

velmi dobrou pověstí, kdy na trh s kancelářským nábytkem dodává výrobky té nejlepší 

kvality za dostupné ceny.  

Silnou stránkou firmy jsou jednak ochranné známky HON a EXNER v hodnotě 

více než 20 mil korun. A dále skutečnost, že firma neustále modernizuje výrobní zařízení 

a související technologické postupy, usiluje o dosahování vysokých kvalitativních 

a ekonomických parametrů výroby při minimalizaci negativních dopadů činnosti na životní 

prostředí a úsporách neobnovitelných zdrojů surovin a energií. Navazují partnerské vztahy 

s dodavateli, kteří splňují kritéria pro nakupované materiály a zařízení, a upřednostňuje 
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výrobky a technologie šetrné k životnímu prostředí. Řadí se tak dlouhodobě mezi TOP 

firmy na trhu s nábytkem.  

Pro prováděné činnosti firma vlastní všechna potřebná odborná oprávnění, jsou 

vybaveni potřebným moderním technologickým zařízením, poloautomatickými stroji 

a disponuje vlastními odborně kvalifikovanými pracovníky. 

 

Weaknesses - nedostatky, slabé stránky společnosti  

Firma má v provozu dvě provozovny, v Opavě a ve Skřípově. Mít v provozu dvě 

provozovny se může jevit jako výhoda, ale ne pro společnost HON a.s.. Tím, že má 

spuštěny dva provozy, které jsou od sebe vzdáleny několik kilometrů, přináší spoustu 

problému při kompletaci, manipulaci a přepravě nábytku. Vznikají tak druhotné náklady, 

které se promítají do finální ceny výrobku.  Nejvhodnější pro společnost by byla možnost 

soustředit obě provozovny v jednom místě, což nelze z důvodu omezené kapacity 

jednotlivých provozoven. 

 

Opportunities - příležitosti ve vnějším prostředí  

Otevírá se možnost vstupu na nový segment trhu s kancelářským nábytkem 

a bytovým nábytkem. Firma chce využít této příležitosti a představit svým zákazníkům 

nový produkt ergonomický psací stůl s nastavitelnou polohou pracovní desky. Tyto 

výrobky jsou trhu s kancelářským nábytkem již zastoupeny, ale v malém objemu a za 

nedostupnou cenu. Firma HON disponuje technologií, která umožňuje výrobu těchto stolů 

za příznivou cenu. 

 

Threats - hrozby z vnějšího prostředí  

V novodobé historii na všech evropských trzích výrobků a služeb je vážnou 

hrozbou Čína, kdy jejich výrobci kopírují různé druhy výrobků a dodávají falza na trhy za 

bezkonkurenční ceny. Firma HON a.s. se však necítí být ohrožena výrobci z Číny. Jejich 

výrobky jsou velice těžké a objemné na přepravu. 

Pro firmu nejsou hrozbou ani výrobky z polské republiky, které jsou dováženy na 

český trh. Lze je zakoupit za nízké ceny, jejíž výše však odráží kvalitu a tyto výrobky 

nakupuje jiná skupina zákazníků, než klientela firmy HON a.s.  

Dalším velkým dodavatelem kancelářského nábytku na světové trhy je Itálie, ani 

toto nepociťuje firma HON a.s. jako hrozbu, neboť jejich výrobky jsou velice drahé pro 
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koncového uživatele, ale cena neodpovídá kvalitě, přestože se tyto výrobky prezentují jako 

luxusní. 

Naopak velkou hrozbou je pro firmu ztráta kvalifikovaných pracovních sil. Firma si 

klade vysoké nároky na kvalifikaci a odbornost svých zaměstnanců a v případě, že by se 

část zaměstnanců rozhodla opustit firmu z jakýchkoliv důvodů, může toto způsobit fakt, že 

firma nebude schopna zabezpečit výrobu a plnit tak své smluvní vztahy s odběrateli. 

4.2.3 Aplikace PEST analýzy na společnost HON a.s. 

Political  - politické faktory 

Politické faktory se na úspěšnosti firmy promítají zejména při změně daní (DPH, 

spotřební daně, ekologické daně). V české republice ani v rámci evropské unii není 

v platnosti legislativa, která by regulovala trh s kancelářským nábytkem nebo regulovala 

ceny. Není v platnosti zákon, který by striktně nařizoval jaké materiály nebo technologie se 

smí při výrobě kancelářského nábytku používat. V platnosti je však zákon o odpadech, 

který stanovuje pravidla pro nakládání s odpady.  

Společnost důsledně sleduje legislativní požadavky i požadavky zainteresovaných 

stran a aplikuje je v provozní praxi. Již dnes v maximální míře využívá možností třídění 

a dalšího využití odpadů při dodržení souvisejících legislativních a jiných požadavků. Ve 

všech oblastech životního prostředí usilují o zlepšování environmentálního profilu nad 

rámec zákonných požadavků. 

Economical - ekonomicko – hospodářské faktory 

Ekonomicko-hospodářské faktory značnou měrou ovlivňují úspěšnost firmy. 

Největší vliv má vývoj hospodářské situace země, od této situace se odvíjí kupní síla 

populace. Značný vliv má stabilita bankovního sektoru, úroková míra a samozřejmě 

inflace. 

Firma HON se zaměřuje na zákazníky jednak ve státní správě a samosprávě a též  

na soukromé i podnikatelské subjekty. Vzhledem k špatnému vývoji hospodářské situace 

v zemi a zavedeným úsporným opatřením, se objem zakázek se pro stání správu 

a samosprávu v uplynulém roce snížil zhruba o 50%. 
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Social - sociálně – kulturní faktory  

Sociálně kulturní faktory jsou pro firmu zcela nevýznamné. Životní styl a způsob 

trávení volného času nijak neovlivňuje objem výroby firmy HON a.s. Vliv médií a reklama 

může určitým způsobem ovlivňovat úspěšnost firmy. Zejména kvalitní reklama, správně 

vybraná cílová skupina může značně ovlivnit objem výroby.  

Demografie může být ovlivňujícím faktorem, ale nikterak významným, aby mohl 

ovlivňovat hospodářský výsledek firmy. 

Technological - věděcko – technologické faktory 

Technologické faktory výrazně ovlivňují úspěšnost společnosti. Vědeckotechnický 

pokrok umožňuje využití nových technologií při výrobě, kdy je možné dosahovat vyšší 

produkce v kratším čase, s menším počtem zaměstnanců, ale jejich pořizovací náklady jsou 

tak vysoké, že by se natolik promítly do finální ceny výrobků, že firma raději zůstala při 

výrobě u starých technologií. Nákup nových technologií odložila na období, kdy se zlepší 

hospodářská situace v zemi. 
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5 Mezipodnikové srovnání s konkurenčními podniky 

Na trhu s kancelářským nábytkem v České republice mají zastoupení velké firmy 

TECHO, a. s., která patří do skupiny ROAYAL AHRENT, jedná se o původně českou 

firmu, kterou převzal zahraniční investor. Dále pak firmy Mias OC spol. s r.o. a Nábytek 

VASA spol. s r.o., původně zahraniční firmy, které byly převzaty českými investory.  

Na trhu jsou zastoupeny i firmy tzv. garážového typu, jedná se o firmy o malém 

počtu zaměstnanců a omezeným sortimentem výrobků, zpravidla vyráběných na přímou 

zakázku klienta. Tyto malé firmy nepředstavují žádné konkurenční ohrožení pro firmu 

HON a.s. a to díky nevýraznému podílu těchto firem na trhu. 

Nemalou měrou jsou na trhu s kancelářským nábytkem zastoupeny firmy z Polské 

republiky, které nabízejí levný nábytek v nízké kvalitě a jsou zaměřeny na jinou klientelu, 

než je zaměřena firma HON a.s. 

Nadále se proto ve své práci soustředím pouze na srovnání firmy HON a.s. s firmami 

TECHO, a. s., Mias OC spol. s r.o. a Nábytek VASA spol. s r.o. 

5.1 TECHO, a. s. 

Skupina TECHO patří k předním evropským výrobcům a dodavatelům 

kancelářského nábytku.  

Za posledních pět let vyrostla v silnou mezinárodní společnost s ročním obratem 

převyšujícím miliardu korun. 

Spolupracuje s těmi nejlepšími českými i zahraničními architekty a designéry. Jsou 

hrdi na to, že vize propojení kvalitního designu, perfektního řemeslného zpracování 

a kvalitních architektonických konceptů nachází odezvu nejen v Evropě, ale dnes už po 

celém světě.  

Produkty TECHO se prosazují na trzích tří kontinentů – Evropy, Asie a Afriky. 

Nejsilnější pozici má firma ve střední a východní Evropě, kde poskytujeme komplexní 

služby v oblasti vybavování komerčních interiérů. 

Od počátku firma podporuje českou obecně prospěšnou společnost Prostor - 

architektura, interiér, design, která je velkým přínosem pro architekty, designéry a širokou 
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veřejnost v oblasti propagace české architektury, interiérové tvorby a designu a je 

doplňujícím elementem v činnosti společnosti [24]. 

5.1.1 Rozsah výroby 

Firma nabízí svým zákazníkům výrobky vysoké kvality s ohledem na praktičnost 

a pohodlí. Zaměřuje se především na výrobu kancelářských a konferenčních židlí, 

kancelářských a konferenčních stolů, nízké a liniové sezení, paravánové systémy, 

kancelářské doplňky a osvětlení. 

Vývoj nových výrobků 

V roce 2012 pokračoval intenzivní vývoj nových výrobků. Průběžně probíhaly 

vývojové práce na úpravách stávajících produktů s cílem zvýšit jejich užitné 

a ergonomické vlastnosti a snížit jejich výrobní náklady. Celkové náklady na vývoj nových 

výrobků v roce 2012 činily 3,5 mil. Kč 

5.1.2 Hospodářské výsledky 

Společnost TECHO, a.s. v roce 2012 provozovala své činnosti plně v souladu 

s předmětem podnikání, deklarovaným v obchodním rejstříku. Zdaleka největší část tržeb 

byla realizována z výroby a prodeje kancelářského nábytku a služeb souvisejících 

s vybavováním komerčních, zejména kancelářských interiérů. 

Hospodářské výsledky roku 2012 byly i přes setrvávající depresi srovnatelné 

s předchozím rokem, přestože tržby za prodané zboží a za vlastní výrobky a služby dosáhly 

807 mil. Kč a oproti roku 2011 byly o 81 mil. Kč nižší, což představuje pokles o 9%. 

Většina vlastních produktů našla umístění na zahraničních trzích, zejména ve Velké 

Británii, na Maledivách, na Slovensku a v Rumunsku. Celkový export oproti roku 2011 

vzrostl o 39%, tento růst přes trvající hospodářskou depresi potvrzuje, že TECHO, a.s. ve 

svém oboru podnikání posiluje své postavení jednoho z nejvýznamnějších subjektů na 

trzích střední a východní Evropy. 

Investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku činily v roce 2012 

necelých 23 milionů Kč a byly oproti předchozímu roku významně vyšší. Většina investic 

směřovala do doplnění technologií. 
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Finanční situace společnosti se dále zlepšila, neboť i v obtížných vnějších 

podmínkách zůstala v černých čísel. Provozních hospodářský výsledek v roce 2012 byla 

sice ztráta 16,4 mil. Kč, ale celkový výsledek hospodaření za rok 2012 po zdanění byl zisk 

3,6 mil. Kč [24].  

Obchod 

Tržby byly zásadně ovlivněny probíhající hospodářskou depresí, která způsobila 

výrazný propad trhu. Převážná většina prodeje byla realizována na domácím trhu, který byl 

v letošním roce obzvláště zasažen pokračujícím poklesem a tak se jeho podíl na celkových 

tržbách snížil ze 74% v roce 2011 na 60% v roce 2012. Export činil 320 mil. Kč a oproti 

roku 2011 se zvýšil o 39%, respektive o 90 mil. Kč v absolutních číslech. Nejvíce 

produkce bylo vyvezeno do Velké Británie, na Maledivy, na Slovensko, do Švédska, 

Rumunska, Egypta a do Německa. Většina exportu byla realizována přes sesterské 

společnosti TECHO UK Ltd. Ve Velké Británii a Ahrent GmbH & Co., Německo 

a dceřiné společnosti na Slovensku a v Rumunsku [24]. 

Investice 

Celkové investice společnosti do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

v roce 2012 dosáhly téměř 23 milionů Kč. Z toho do dlouhodobého hmotného majetku 

bylo investováno přes 22 mil. Kč a z toho většina do strojního vybavení. Investice do 

dlouhodobého nehmotného majetku činily 202 tis. A to především do oblasti IT/IS [24]. 

Vlastnická struktura 

Jediným akcionářem TECHO, a. s. je s podílem 100% na západním kapitálu 

Nizozemská společnost Ahrent Europe BV se sídlem Laarderhoogtweg 12, 1101, EA 

Amsterdam, The Nedherlands. 

Dceřiné společnosti 

Společnost vlastní 100% podílů v obchodních společnostech TECHO Romania 

s.r.l., TECHO s.r.o. Slovensko, TECHO Hungaria Kft, TECHO Adria Chorvatsko d.o.o., 

TECHO GmbH Rakousko, TECHO Georgia, Ltd. Gruzie, TECHO Ukraine Ltd. a Interiér 

Říčany a.s. 

Všechny tyto společnosti podnikají na trzích s kancelářským nábytkem a jsou velmi 

významným odběratelem výrobků mateřské společnosti TECHO, a. s. [24]. 
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Finanční výsledky 

Provozní hospodářský výsledek byla v roce 2012 sice ztráta ve výši 16,4 mil. Kč 

oproti zisku 4,7 mil. Kč v roce 2011, byla ale způsobena zejména tvorbou provozních 

opravných položek v úhrnné výši přes 21 milionů. Hospodářský výsledek z finančních 

operací, zisk ve výši 21 mil. byl několikanásobně vyšší než v minulém roce. Hlavní 

příčinou byly vysoké výnosy z dividend dceřiných společností. Bilanční suma společnosti 

se snížila o 42 mil. Na jejím snížení se podílel zejména pokles oběžných aktiv z toho 

zejména krátkodobých pohledávek, které se snížily na 58% hodnoty z roku 2011. Vlastní 

kapitál společnosti v roce 2012 činil 300. Mil. Kč. Potřeba cizích zdrojů se oproti roku 

2011 výrazně snížila zejména v důsledku snížení čerpání bankovních úvěrů [24]. 

5.1.3 Predikce budoucího vývoje 

Na českém trhu lze očekávat v roce 2013 pokračování deprese. Obdobná tendence 

bude patrně i na ostatních evropských trzích. Díky celkové silné pozici na 

středoevropských trzích lze očekávat, že společnost dopady krize překoná a to i s ohledem 

na pokračující restrukturalizační procesy, zejména na optimalizaci celkových nákladů 

společnosti. Dalším pozitivem je pokračování projektu Maledivy, jehož objem bude v roce 

2013 řádově v desítkách milionu USD. Spolu s již získanými zakázkami a dosavadními 

očekávanými výsledky roku 2013 lze předpokládat, že společnost uzavře hospodaření 

v roce 2013 s kladným hospodářským výsledkem v řádu desítek milionů korun [24]. 

5.2 Nábytek VASA spol. s r.o. 

Základní orientací společnosti je dosáhnout toho, aby se stala vyhledávaným 

obchodním partnerem a dodavatelem na trhu s kancelářským nábytkem, u kterého bude 

vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale také pro zaměstnance firmy. Firma dodržuje 

principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování, řízení procesu ovlivňující kvalitu 

produktu, životní prostředí a bezpečnost. Společnost disponuje jedinečnou technologií na 

výrobu velmi odolných a trvanlivých polyuretanových hran stolových desek, což zaručuje 

jejich praktičnost, ergonomičnost a vysokou kvalitu. První aplikace polyuretanových 

materiálů na hrany pracovních desek v nábytkářském průmyslu se datují do první poloviny 

80. let min. století [27]. 
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5.2.1 Rozsah výroby 

  Firma nabízí svým zákazníkům výrobky vysoké kvality s ohledem na praktičnost 

a pohodlí. Zaměřuje se především na výrobu nábytku do kanceláří, pro zasedací místnosti, 

dále recepce, vybavení do školících místností a výrobu kuchyní. 

 Disponuje CNC stroji, a proto se převážně specializuje na sériovou výrobu nábytku. 

Některé prvky se vyrábí na sklad a tento sortiment je k dispozici do 48 hod. Většina 

ostatních produktů se vyrábí dle požadavků - objednávek zákazníků, nebo se kompletují 

z připravených polotovarů. Společnost Nábytek VASA spol. s r.o. je certifikována dle 

norem ISO.  

Vývoj nových výrobků 

V současné době firma nevyvíjí žádné nové výrobky, díky jedinečné technologii při 

výrobě nabízí širokou škálu produktů svým zákazníkům. 

5.2.2 Hospodářské výsledky 

Nelze jednoznačně posoudit, jakých hospodářských výsledků dosahuje firma 

Nábytek VASA spol. s.r.o., neboť ve veřejně dostupných listinách jsou k dispozici 

hospodářské výsledky pouze do roku 2005. Ve sbírce listin jsou dostupné dokumenty 

„Notářský zápis“ a „Smlouva o převodu obchodního podílu“ z roku 2010, ze kterých lze 

usuzovat, že došlo ke změně ve vlastnické struktuře, nicméně nevypovídají nic o tom, zda 

důvody k tomuto převodu byly finanční. 

Obchod 

Společnost nabízí své výrobky na trzích v ČR a celé střední Evropě. Cílem při 

prodeji je nabídnout a zaujmout zákazníka kvalitním a osobitým sezením. 

Investice 

Vzhledem ke skutečnosti, že nelze z dostupných zdrojů získat informace 

o hospodaření společnosti, nelze ani vyjádřit predikci vývoje investic. 
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Vlastnická struktura 

Do roku 2010 měla společnost 2 společníky a v roce 2010 došlo ke změně ve vlastnické 

struktuře společnosti, kdy obchodní podíl koupil jeden ze společníků a získal tím 100% 

vlastnictví společnosti. 

5.3 Mias OC spol. s r.o. 

Firma patří mezi přední výrobce kancelářského nábytku. Mias OC spol. s r.o. 

vyrábí kancelářský nábytek s více než dvacetiletou letou tradicí. Sortiment představuje 

ucelenou nabídku typových řad. Jedná se o standardní a ekonomický kancelářský nábytek 

pro referentská pracoviště, nábytek pro referentská pracoviště, nábytek pro velkoplošné 

kanceláře, Call centra a paravány, mobilní a variabilní pracoviště, konferenční nábytek, 

recepce a také elegantní a moderní nábytek pro top management. 

5.3.1 Rozsah výroby 

Firma Mias OC spol. s r.o. se zaměřuje především na výrobu 7 typových řad 

kancelářského nábytku, kancelářských židlí a nábytku pro zasedací místnosti. 

Patří více než 10. let mezi nejvýznamnější výrobce kancelářského nábytku a značkových 

kancelářských židlí Sitag. Poskytuje komplexní služby v oblasti vybavování interiérů. 

Podle míry požadavků klientů je zpracována kompletní nabídka interiérů, tzv. návrh ve 2D 

i ve 3D a specifikace prvků s cenovou nabídkou.  

Hlavní důraz klade firma na kvalitu zpracování, design, nadčasový vzhled, 

dokonalou funkčnost a trvanlivost, praktičnost a především dobrou cenu. 

 

Vývoj výrobků 

Společnost nepřipravuje pro trh nový výrobek. Nákupem nové technologie chce 

dosáhnout zlepšení kvality již nabízených výrobků. 
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5.3.2 Hospodářské výsledky 

Obchod 

Firma získala významnou zakázku pro vybavení kanceláří Německého obchodního 

řetězce REWE, což je podobná síť jako LIDL. Objem zakázky se pohybuje v řádu desítek 

milionů. 

Investice 

V důsledku získání významných zakázek na Německém trhu se firma rozhodla 

investovat do špičkové technologie od italského výrobce Biesse. Jedná se o pořízení 

olepovacího stoje, který umožňuje olepovat hrany klasickým tavným lepidlem, 

polyuretanovým lepidlem i laserovou technologií. Slouží především k zajištění 

neznatelných spár, na hranách nábytku, zejména i lesklých světlých povrchů, které jsou 

nyní velmi žádané a moderní. 

Vlastnická struktura 

Společnost má 3 společníky, jejichž jednotlivý podíl nepřesahuje 40%. V roce 2010 

došlo ke změně ve vlastnické struktuře společnosti. Cílem nového managementu je jednak 

rozvoj obchodních aktivit ve střední a východní Evropě, posílení pozic firmy v regionech 

ČR a rozvoj obchodních aktivit v Německu [26].  

Finanční výsledky 

Provozní hospodářský výsledek byl v roce 2011  1056 tis. Kč, obrat firmy v roce 

2011 byl o 6% nad úrovní roku 2010 a zisk se podařilo do konce účetního období navýšit. 

Obrat firmy v roce 2011 by 105 mil. Kč Vlastní kapitál společnosti v roce 2011 činil 43,5 

mil Kč. Potřeba cizích zdrojů se oproti roku 2010 výrazně snížila zejména v důsledku 

snížení čerpání bankovních úvěrů. 

5.4 Mezipodnikové srovnání metodou bodového hodnocení 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, tak cílem tohoto rozhodování je zjistit, která z firem 

nabízí svým zákazníkům nejširší sortiment výrobků kancelářského nábytku srovnatelné 

kvality. Pro bodové hodnocení jsem použil bodovou škálu od 0-100 bodů a přiřadil jim 

odpovídající úrovně. Čím větší počet bodů, tím vyšší hodnocení pro firmu. 
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Tab. 5.1  Hodnotící tabulka 

0-33 bodů 33-66 bodů 66-100 bodů 

Nízká úroveň Střední úroveň Vysoká úroveň 

Zdroj:  vlastní zpracování 

5.4.1 Stanovení kritérií v procesu rozhodování 

Kritéria, která budu hodnotit, jsou považována za jedny z nejdůležitějších. 

Zákazníky nejčastěji zajímá a dotazují se na poměr kvalita versus cena. Dnešní zákazníci 

se naučili preferovat kvalitu, jsou ochotni za dobrý a kvalitní výrobek zaplatit odpovídající 

cenu. V níže uvedené tabulce jsem provedl bodové srovnání společnosti HON a.s. s jejími 

konkurenčními firmami.  

Hodnocení společností vyrábějící kancelářský nábytek  

 

Tab. 5.2   Hodnocení prvního rozkladu hierarchie 

Hierarchická úroveň 1 body 

Obchodně ekonomické parametry 

 

1 

 

Technická kriteria 1 

Zdroj:  vlastní zpracování 

 

V Tabulce 3 je uveden základní rozklad na dvě skupiny, kterými jsou obchodně 

ekonomické parametry a technické parametry. Každý má ohodnocení jednoho bodu, to 

znamená, že co se týká preferencí, tak jsou si rovny. Uvedené obodování bylo provedeno 

na základě subjektivního hodnocení.  

 

Tab. 5.3  Bodové hodnocení podskupiny obchodně ekonomických kritérií 

Hierarchická úroveň 2  HON TECHO VASA Mias 

OC 

Cena  68 72 65 56 

Obchodní zastoupení  ČR 100 100 100 100 

Obchodní zastoupení  EU  90 90 75 90 

Obchodní zastoupení světové trhy 0 50 0 0 
součet všech bodů  258 312 240 246 

Zdroj:  vlastní zpracování 
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Tab. 5.4  Bodové hodnocení podskupiny obchodně technických kritérií 

Hierarchická úroveň 2  HON TECHO VASA Mias 

OC 

Kvalita použitých materiálů  70 62 55 50 

Rozsah sortimentu  55 69 89 85 

Záruka na zakázky  99 99 99 99 

Design výrobku  83 35 91 70 

součet všech bodů  307 265 334 304 

Zdroj:  vlastní zpracování 

 

5.4.2 Označení kritérií 

 

Pro jednoduchost si zavedu kratší značení kritérií:  

Ki, kde i = 1,…n.  váha ukazatele 

 

K1…kvalita použitých materiálů  

K2…rozsah sortimentu  

K3…cena 

K4…design výrobku 

K5…záruka 

K6…obchodní zastoupení ČR 

K7…obchodní zastoupení EU 

K8 …obchodní zastoupení světové trhy 

 

n = 4 hodnotíme 4 společnosti 

Pro závěrečné vyhodnocení metodou bodového hodnocení použiji vzorec dle kapitoly 

vzorec (3.3) 
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5.4.3 Metoda bodového hodnocení v praxi 

 

Tab. 5.5  Bodové hodnocení HON a.s. 

HON  Kritéria Ki 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Body bi 70 55 68 83 99 100 90 0 

VáhyVi 0,123 0,097 0,120 0,146 0,175 0,176 0,159 0 

Zdroj:  vlastní zpracování 

Podle bodovací stupnice <0-100> jsem rozdělil celkem 565 bodů 

 

Tab. 5.6  Bodové hodnocení TECHO, a. s. 

TECHO Kritéria Ki 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Body bi 62 69 72 35 99 100 90 50 

VáhyVi 0,107 0,119 0,124 0,060 0,171 0,173 0,155 0,086 

Zdroj:  vlastní zpracování 

Podle bodovací stupnice <0-100> jsem rozdělil celkem 577 bodů 

 

Tab. 5.7  Bodové hodnocení Nábytek VASA spol. s r.o. 

VASA Kritéria Ki 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Body bi 55 89 65 91 99 100 75 0 

VáhyVi 0,095 0,155 0,113 0,158 0,172 0,174 0,130 0 

Zdroj:  vlastní zpracování 

Podle bodovací stupnice <0-100> jsem rozdělil celkem 574 bodů 
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Tab. 5.8  Bodové hodnocení Mias OC spol. s r.o. 

Mias 

OC 

Kritéria Ki 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Body bi 50 85 56 70 99 100 90 0 

VáhyVi 0,090 0,154 0,101 0,127 0,180 0,181 0,163 0 

Zdroj:  vlastní zpracování 

Podle bodovací stupnice <0-100> jsem rozdělil celkem 550 bodů 

 

Tab. 5.9  Bodové hodnocení 

Bodové hodnocení  HON TECHO VASA Mias 

OC 

Vi  0,996 0,995 0,997 0,996 

Počet celkových bodů 140 143 143 136 

Zdroj:  vlastní zpracování 

 

V jednotlivých tabulkách č. 5.5; 5.6; 5.7 a 5.8 jsem aplikoval metodu bodového 

hodnocení. Výsledek této srovnávací metody je uveden v tabulce č. 5.9. Aplikací metody 

bodového hodnocení jsem došel k závěru, že se jedná o srovnatelné firmy na trhu s 

kancelářským nábytkem. Z porovnání jednotlivých kritérií se zde nabízí možnost, že 

strategicky nejvýhodnější cesta pro získání nových zákazníků a také zvýšení výkonu firmy 

se jeví rozšíření výroby o nový produkt. 
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6 Strategie pro další rozvoj společnosti 

Společnost HON a.s. a s ní stovky jiných firem prochází celosvětovou 

ekonomickou krizí a všichni se snaží najít východisko z této neutěšené situace. 

Ekonomickou situaci nelze řešit záchrannými balíky peněz, které se vydávají do národních 

ekonomik a tyto stále mizí, ale situace zůstává nezměněna. Na Evropských i světových 

trzích jsou prodejci kancelářského nábytku zastoupeni velkým počtem dodavatelů, kteří se 

zaměřují na různé skupiny zákazníků. Zjednodušeně lze říci, že nabídka převyšuje 

poptávku na trzích s kancelářským nábytkem.  

Již před téměř dvaceti lety firma HON vsadila na budování vlastního produktu pod 

svou vlastní značkou. Právě tato doba ukazuje, že to bylo správné rozhodnutí. V roce 2011  

se firma soustředila na inovaci všech svých produktů a v roce 2012 je představila v úplně 

novém hávu a začala nabízet zákazníkům nové výrobky s důrazem na užitnou hodnotu  

i vzhled, který zákazníci ocenili svým zájmem o tyto výrobky.   

Firma se může pyšnit týmem kvalifikovaných pracovníků, který je schopen nejen 

vyrobit produkty podle dané dokumentace, ale umí vymyslet i nové produkty, které 

společnost staví do čela v konkurenčním boji na českém trhu a může se srovnávat 

i v mezinárodním měřítku. 

Právě volba nových, vysoce kvalitních a současně cenově dostupných výrobků se 

ukazuje jako nejvhodnější strategie pro další rozvoj podniku 

6.1 Vyhodnocení analýzy 

Celosvětová ekonomická situace se jeví jako nepříznivá. Nelze očekávat 

v nejbližších měsících ani letech, že dojde k nějakému výraznému progresivnímu růstu. 

Společnost proto hodlá dodržovat politiku střídmého vývoje a snaží se vyvíjet své aktivity 

pro rozšíření struktury odběratelů jak z hlediska geografického, tak z hlediska 

sortimentního. Uplynulé roky nebyly pro firmu výkonově úspěšné, ale lze říci, že firma je 

schopna reagovat na vznikající situace na trhu a že je schopna fungovat i při klesajícím 

obratu bez finančních potíží.  

S příchodem roku 2011 firma přijala rozhodnutí na velkou obměnu sortimentu, 

příprav na velké navýšení sortimentu a zahájila přípravu na širší využití dceřiné společnosti 

HON-kovo s.r.o. jako dodavatele nových položek a komponent kancelářského nábytku. 
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Oddělení vývoje a technické přípravy výroby směřovalo svou celoroční práci k jedinému 

cíli: jednak optimalizovat stávající sortiment a připravit jeho rozšíření tak, aby mohl být 

nabídnut zákazníkům, a dále navýšit export a to hlavně rozšířením slovenských prodejů 

a pokračujícím navyšováním prodejů v Maďarsku. Dalším krokem směřujícím ke zvýšení 

odbytu je opětovné zahájení spolupráce s firmami sektoru vybavování obchodních 

jednotek. 

Krátkodobý výhled firmy navazuje na předchozí obchodní cíle: 

 

 optimalizace výrobkového portfolia- zařazení nových prvků do výroby a současně 

vyřazení prvků zastaralých a výrobně- technicky složitých; 

 rozlišení výrobkového portfolia o nové výrobky v oblasti kancelářského nábytku, 

které rozšíří stávající škálu a přinesou firmě pozornost širšího okruhu zákazníků; 

 dokončení dosud nedokončených investičních projektů, zejména rekonstrukce části 

areálu v Opavě; 

 rozšíření spolupráce ve výrobě komponent pro vybavení obchodních jednotek 

zahraničním odběratelům; 

 na poli lidských zdrojů optimalizovat lidské zdroje pro zvýšení efektivity výroby; 

 rozšíření aktivity směřující ke zvýšení prodejů v zahraničí, zejména západním 

směrem. 

6.2 Možnosti rozšíření výroby - uvedení nového výrobku na trh 

Po důkladné analýze, průzkumu trhu a vyhodnocení všech aspektů, které mají vliv  

na zavádění nových produktů na trh, navrhuji firmě HON a.s., aby se zaměřila na výrobu 

ergonomických pracovních stolů s nastavitelnou pracovní plochou. 

Ergonomické stoly přináší svým zákazníkům maximální pohodlí a komfort. Lidé 

dnes převážnou část svého pracovního dne a to až 87% pracovní doby tráví u pracovního 

stolu s výpočetní technikou. Nevhodně zvolené pracovní prostředí má vliv na zdravotní 

stav člověka a potažmo na jeho pracovní výkon. 
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Nevhodně zvolené pracovní podmínky způsobují vážné zdravotní problémy při 

práci na počítači, především k zanícení obalu šlach v rukách a zápěstí a časté jsou 

i postižení loktů a ramen a dokonce i dolních končetin, dále k bolestem šíje a zad 

a stlačování žaludku. Aby se lidé vyvarovali zdravotním obtížím způsobeným trvalým 

sezením, je třeba dodržovat zásady ergonomie a správného sezení. Dostává se tak do 

popředí vědní disciplína ergonomie, která se snaží optimalizovat vztah mezi člověkem, 

prostředím a nástrojem. Využívá teorii, poznatky a specifické metody k  optimalizaci 

polohy člověka a výkonnosti systému. 

Na trhu s kancelářským nábytkem jsou ergonomické pracovní stoly sice již 

dostupné, ale jsou jednak nedostatkovým zbožím a jsou cenově nedostupné pro běžného 

zákazníka. Vzhledem k možnostem firmy a na základě jimi stanovených cílů se domnívám, 

že vývojové oddělení firmy HON a.s. disponuje vysoce kvalifikovanými zaměstnanci a tito 

jsou schopni v rámci možností firmy (dostupné technologie) takovéto sestavy 

kancelářského nábytku navrhnout a vyrobit.  

Ze zjištěných informací jsem došel k závěru, že firma již došla na hranici svých 

možností pro dosažení vyšších zisků prodejem stávajícího sortimentu. Jediná možná cesta 

k úspěchu je nabídnout svým zákazníkům nové produkty, které lze vyrábět a dodávat na 

trhy s kancelářským nábytkem s využitím stávajících technologií za příznivé ceny.  
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7 ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo charakterizovat strategické řízení a metody pro 

strategickou analýzu. Aplikovat strategickou analýzu na vybraný podnik, provést 

mezipodnikové srovnání s konkurenčními podniky a na základě zjištěných výsledků 

strategické analýzy navrhnout strategii pro další rozvoj podniku. 

 

Správné rozhodování o uskutečňování investic na základě plánovacích procesů 

tvoří základ prosperujícího procesu. Jedná se o závažné rozhodnutí, která dlouhodobě 

ovlivňují chod podniku. Prosperující firma se musí zaměřovat pouze na projekty, které jsou 

ekonomicky úspěšné. Všechna strategická rozhodnutí firmy ovlivňuje ve větší i menší míře 

konkurenční prostředí. Neustálý monitoring chování konkurence a strategická analýza 

konkurenčního okolí firmy je v dnešní době nezbytná pro rozhodování firmy v dalších 

obdobích. Na rozhodování firmy o volbě strategie výroby a prodeje mají značný vliv 

i požadavky potenciálních zákazníků.  

 

V teoretické části byla podrobně popsána společnost HON a.s. Pomocí analýzy 

PEST, SWOT a Porterovým modelem pěti sil bylo provedena analýza společností TECHO, 

a. s., Nábytek VASA spol. s r.o., Mias OC spol. s r.o., společnosti, které jsou vážnými 

konkurenty společnosti HON a.s. přicházející na trh s kancelářským nábytkem s výrobky 

srovnatelné úrovně kvality. Cílem práce bylo odhalit silné a slabé stránky, příležitosti 

a hrozby v této společnosti a navrhnout strategii pro další rozvoj podniku.  

 

Na základě analýz jsem došel k závěru, že firma HON a.s. má své nezastupitelné 

místo na trhu s kancelářským nábytkem. Dokáže oslovit a udržet si náročné zákazníky 

a získat si jejich věrnost a důvěru. Pro dosažení zvýšení zisků firmy se nabízí jako 

nejvhodnější varianta nabídnout svým zákazníkům nové produkty, které lze vyrábět 

a dodávat na trhy s kancelářským nábytkem s využitím stávajících technologií za příznivé 

ceny.  
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